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İTHAF   
Bu özel eserleri bizlere tanıtan yayınlamamıza vesile olan, 

himmetleriyle yardımcı olan büyüklerimize, eserin müellifi olan 
Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerine ve dostlarına, ailesine, üstadlarına, 
onun okurlarına ve bütün okurlarımıza ithaf ediyoruz.  

Ruhları şad, mertebeleri alî, mekanları cennet olsun. Rabbim 
Efendimiz (s.a.v) ve Onun dostlarına dost eylesin. Allah, cümlesinden 
ve cümlemizden razı olsun.     El Fatiha. 
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Evrâdun usbûiyyeh li-muhyiddiyn  
  
 

Muhyiddin İbn. Arabi (k.s) hazretlerinin 
haftalık virdleri “DUALARI” 

 
 

De ki: Eğer sizin dua’nız olmasa, Rabbim size ne 

diye değer versin? 
Furkan suresi, 77. Ayet. 

 
Í“‰®ÊJÏnªA ¬̄BÏÕÚ‹ÙA‰À Í“‰®ÊJÏnªA œ̄ªB‰Œº̇ªA ÂeA‰iÊÀÚA Í Íh‰«
j̄‰JÙ∑Ú‹ÙA c̄ÊŒÏrªÚA –ÍfÈÍŒ‰m Â±ŒÍªÙD‰M ÍKŒÍMÊjÏNªA ”Úº‰ß
È̄œÍª‰ÃÙªA‰À ¯ ÍJÚ∏ÙªA ÍKÍÒÛ¥ÙªÚA j̄‰¿ÊYÚ‹ÙA ÍOÕj̄ÊJÍ∏ÙªA‰À
≈̄ÊIÙA ≈̄ÕÈÍfªA œ̄ÊZÂø ÊfÏ¿‰ZÂø ÊcÊŒÏrªÚA ¯ »̄ÏÈrªA

Â…‰YÀÂi Û A ‰pÏfÚ≥ È̄œÍI‰j‰®ÙªA
Â…Úêj̄‰y ‰iÏÃ‰√‰À

‰îÍøE

Bu evrad (dualar) haftanın günleri ve gecelerinde 
devamlı okunmak üzere şeyhlerin efendisi olan şeyhu’l 

ekber, kibritu’l ahmer, kutubların büyüğü, velilerin 
şehri Muhammed Muhyiddin ibn. Arabi tarafından 

telif edilmiştir. Allah onun sırrını kutsasın onu ve onu 
sevenleri nurlandırsın. 

Amin. 
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EVRAD-I ŞERİF HAKKINDA BİLGİ 

 
Belli vakitlerde itiyad edilerek (devamlı belli vakitlerde) 

Allah için okunan nafile ibadetlere (tesbih, dua, belli sureleri 
ve ayetleri okumaya) vird bunun çoğulu olarak da “virdler” 
manasına gelen EVRAD denilir. Her büyük evliyâ-ı kiram’ın, 
veliyullahın, şeyh’lerin özel ilâhi ilham sonucu tertip ederek 
okumayı âdet ettikleri evradları mevcuttur. Bunlara “Hizb” de 
denilirmiştir. Evliyâullah, hem kendileri bunları itiyad haline 
getirerek okumuşlar hem de onların talebeleri ‘müridleri) 
okumuşlardır. Birçok evliyâullah’ın kendi isminle anılan 
evradları halen günümüzdede mevcuttur. 

Evradları, Hizb’leri okumak isteyen nasipkar kimselere 
evliyaullah başlıca şu tavsiyeler de bulunmuşlardır:  

Öncelikle “Bu duaların” çok büyük faydalar 
sağlayacağına şüphesiz inanmalarını yani hulûs-û kalb 
sahibi olmalarını, halis samimi niyet etmelerini (Allah için 
okumalarını), abdestli olmalarını, kıbleye yönelerek, belli 
vakitlerde özellikle de duaların manaları üzerinde tefekkür 
ederek, içtenlikle ihlasla okumalarını söylemişlerdir. 
Böylelikle ancak evrad-ı şeriflerin nurlarından gereğince 
faydalanacaklarını bildirmişlerdir.   

Bizim de Cenab-ı Hak’dan niyazımız; okurlarımıza, 
yakınlarına, bu hazine değerindeki evrad-ı şerif’i bu güne 
kadar okuyanlara, bu günden sonra da okuyacak olanlara ve 
sizlere ulaştırıncaya kadar hizmeti geçenlere rahmet ve 
mağfiret etmesidir. Özellikle de şeyhlerin içinde yeğane 
olarak şeyh’lerin en üstünü üstadların üstadı; şeyhlerin şeyhi 
“Şeyhu’l Ekber” ünvanının sahibi Muhyiddîn ibn. Arabi 
hazretlerinin bu dualarının sırlarından, nûrundan gereğince 
faydalanmayı, hazmınla, şükrünle cümlemize nasib etmesini, 
bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı 
bağışlamasını indindeki en yüce isminin yüzüsuyu hürmetine 
dileriz. Amin. 
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EL EVVEL       “  Başlangıç  ” 
 

}Ê≈ÕÈÍfªA œ̄ÊZÂ¿Íª “̂ÏŒÍßÃÂJÊmÛC ËeA‰iÊÀÚC{ 
 

Evrâdun usbûiyyeh li muhyiddiyn  
 

¡̄ŒÊYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡Í__ÊnÍI

‰æBÚ≥ –ÍfÈÍŒ‰m Âj‰«ÊkÚ‹ÙA ÂiÃÌƒªA‰À Âj‰¿ÊYÚ‹ÙA ÂOÕj̄ÊJÍ∏ÙªA‰À Âj‰JÙ∑Ú‹ÙA ÂcÊŒÏrªA 

 B‰ƒ‰®Ú∞‰√ È̄œÍnÍªÂfÊ√Ú‹ÙA È̄œÍIj̄Ê̈ ‰¿ÙªA ‰f‰¿ÊYÚC ≈̄ÊI È̄œÍº‰ß Â≈ÊI ÂfÏ¿‰ZÂø ≈̄ÕÈÍfªA œ̄ÊZÂø ÊcÊŒÏrªÚA

 Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA ǖ Í…ÍøÃÛºÂ®ÍI Û A *Í…ÍªE‰À ÎfÏ¿‰ZÂ¿ÍI *  ≈̄ÊnÂY ”Úº‰ß Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA

 Í…Í¥ŒÍØÊÃ‰M * Í…Í¥Õj̄Ú  Í∫ÃÛºÂm ”ÚªÍA Ú“‰ÕA‰f»̄ÙªA Â…ÛªÚDÊmÚA‰À * Í…Í¥ŒÍ¥ÊZ‰M ”Úº‰ß BÁøB‰»ÙªÍA‰À *

 Í…Í¥ÕÍfÊv‰M ”ÚªÍA BÁƒÍ≥ÃÂø BÁJÙºÚ≥‰À * Í…Í¥ŒÍJÊn‰M Í“‰ÕB‰ƒÍ®ÍI BÓŒÍ√A‰iÃÂ√ ı›Ù¥‰ß‰À * BÁYÊÀ‰i‰À

j̄Êr‰M ”ÚªÍA BÓŒÍ√B‰YÊÀ‰i Í…Í∞Õ * ™̄B‰¿ÙªÚBÍI BÁ®ÍøÚ‹ BÁ¿Ê»ÚØ‰À Ω̄Ê»‰VÙªA ‰≈Íø ı“ÏƒÍ◊‰¿ÙÒÂø BÁnÙ∞‰√‰À

 Í…Í¥Õj̄‰I‰À j̄Ù∏Í∞ÙªA * Í…Í¥ŒÍY‰i‰À \̄ÊNÚ∞ÙªA Ω̄ŒÍJ‰nÙº‰nÍI AÁjÍ«A‰k AÓjÍm‰À * BÁ√B‰nÍª‰À

 Í…Í¥ÕÀ̄Êj‰M‰À Í°Ên‰JÙªA Í¢B‰nÍJÍI Bı ÃÂnÊJ‰ø *√BÚ∞ÙªA Í≤ÂjÊaÂk Ê≈‰ß BÁŒÍøB‰m AÁjÙ∏ÍØ‰À œ̄

 Í…Í¥ÕÀ̄Êl‰M‰À * Í…Í¥Õj̄Êr‰M‰À ∆̄ÊÃÚ∏ÙªA ÍKÕj̄Ê̈ ‰M ǖ ÍeÃÂUÂÃÙªA ÏjÍm ÂfÍ«B‰rÂM ı—‰ Ív‰I‰À *

 Í…Í¥Õj̄ÙÒ‰M‰À ¯̀ ÊÀÏjªA –īB‰V‰¿ÍI ı“‰¿ÍªB‰m BÓmA‰Ã‰Y‰À * ¬̄BÚ∑Âk Ê≈Íø ı—‰jÍ«BÚ  ı—‰jÙÒÍØ‰À

 Í…Í¥ŒÍJÙÒ‰M‰À w̄Ù¥ÏƒªA *ÏrªA ¬̄B‰øl̄ÍI ı—‰eBÚ¥ÊƒÂø ı“Úêj̄Ú≥‰À Í…Í¥ŒÍQÊÃ‰M‰À ™̄Êj * BÁNÙ≥‰À‰À
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 Í…Í¥Õj̄Ù∞‰M‰À Í…Í®Ê¿‰VÍª AÁfÍßB‰nÂø * Í…Í¥Õj̄ÚØ‰À Í…ÍªE‰À ÎfÏ¿‰ZÂø ”Úº‰ß BÁøÚ›‰m‰À ı—Ú›‰u‰À *

 Í…Í¥Õj̄Ú  Ú∫ÃÛºÂm ‰îÍ®ÍIBÏNªA‰À Í ÍfÊ®‰I Ê≈Íø Í’BÚ∞ÚºÂbÙªA‰À * BÁ¿ŒÍºÊn‰M Ê¡ÈÍº‰m‰À * ÂfÊ®‰I BÏøÚA

Û A ‰ÃÂ« ‰eA‰jÂ¿ÙªA Ï∆ÍBÚØ ÂeÃÂvÙ¥‰¿ÙªA ‰ÃÂ«‰À ÍeÃÂ»ÌrªA‰À ÍeÃÂUÂÃÙªA ǖ  * ‰iBÚ∏Ê√ÍA Ú‹‰À

 ‰eÃÂZÂU Ú‹‰À *ÂΩŒÍ∑‰ÃÙªA ‰¡Ê®Í√‰À ¯ Ên‰Y ‰ÃÂ«‰À.
 

Bismillahirrahmanirrahiym 
Kale’şşeyhu’l ekberu ve’l kibritu’l ahmer ve’lezheru 

seyyidi eş-şeyh Muhyiddiyni Muhammed ibnu Aliyyi ibni 
Ahmede’l mağriybiyyu endulusiyyu nefeanallahu biulûmihi 
fiddünya ve âhireh bi Muhammedin ve âlihi elhamdulillahi alâ 
husni tevfikihi. 

Şeyhu’l Ekber, Kibrit-i Ahmer en parlak nur efendim 
Şeyh Muhyiddin Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Mağribi el-
Endülüsi -Allah dünya ve ahirette bizi onun ilimlerin ve onun 
muvaffak olduğu şeylerden ve Muhammed Aleyhisselam’dan 
ve Ehl-i Beytinden bizi yararlandırsın - şöyle der: 

“Elhamdulillahi alâ husni tevfiykiyhi. Ve eseluhu’lhidâyete 
ilâ sulûki tariykihi. Ve ilhâmen alâ tahkiykihi. Ve kalben 
mûkiyna ilâ tasdiykihi. Ve aklen nûraniyyen bi inâyeti 
tesbiykihi,  ve revhan ravhaniyyen ilâ teşriyfi. Ve nefsen 
mutmainneten minel cehli ve fehmen lâmi’an bi el-mâil fikri 
ve beriykihi. Ve sirren zâhiren bi selsebiyli’l-fethi ve rehiykihi. 
Ve lisanen mebsûtan bi bisâti’l-bestı ve terviykihi. Ve fikren 
samiyen an zuhrufi’lfaniy ve tezviykihi. Ve basiyreten 
tuşâhidu sirrel vucûdi fiy teğriybi’lkevni ve teşriykihi. Ve 
hevâssen salimeten bi-mecariy errevhi tetriyki. Ve fıtraten 
tahireten min zukâminnaksi ve tatbiyki. Ve kariyhaten 
munkadeten bi zimâmi’şşer’i ve tevsiykihi. Ve vakten 
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musaiden licem’ihi ve tefriykihi. Ve salâten ve selâmen alâ 
Muhammedin ve ferikihi. Ve hulefâi min ba’dihi vettabiiyne 
sulûken tariykihi. Ve sellim tesliymen. Emma ba’du feinnel 
murade huvallahu fi’lvucudi veşşuhûdi ve huve’l-maksûd. Ve 
lâ inkâre ve lâ cuhûd. Ve huve hasbî ve ni’mel vekiyl.” 

 
Tevfikinin güzelliğinden dolayı hamdolsun Allah’a... 

yolunda süluk etmeye iletmesini; hakikatini ilham etmesini; 
tasdikine yakinen inanmış bir kalp, ezeli takdirinin inayetiyle 
nurani bir akıl, rahmetiyle şerefli kıldığı bir ruh, cehaletten 
kurtulup itminane ermiş bir nefis, fikir kıvılcım ve 
parıldayışlarıyla aydınlanan bir anlayış, fetih pınarı ve halis 
içeceğiyle berrak kılınmış bir sır, ufkun geniş sergisiyle 
yayılmış apaçık bir lisan, fani dünyanın çekici süslerinden ve 
zevklerinden öte yüce bir düşünce, varlığın sırrını evrenin 
batışında ve doğuşunda gözlemleyen bir basiret, ruhun 
mecralarında ve yollarında akan salim bir duygu, ve 
noksanlık felaketinden ve sızmasından beri bir fıtrat, şeriatın 
dizginlerine ve bağlarına boyun eğen bir huy, cemine ve 
tafsiline uygun bir vakit vermesini diliyorum. 

Salât ve selam olsun Muhammed’e, ehlibeytine ve 
grubuna, O’ndan sonra gelen halifelere, yolunu izleyen 
tabiine. 

Biliniz ki, varlık ve şuhutta murad O, Allah’dır. O’dur 
maksad. Ne inkar var ne ret. O bana yeter ve ne güzel 
vekildir O. 

İbn. Arabî. 
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Virdu leyleti ahad 
 

PAZAR  
Gece Duasının Arapçası 

 

}Úª ÂeÊiÀ̄Íf‰YÚfiÙA Í“ÚºÊŒ{

¡̄ŒÊYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡Í__ÊnÍI

 ÎfÍ«B‰q È̄ΩÛ∑ ÍKÊŒ‰̈ ÍI Û°ŒÍZÂ¿ÙªA ‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA * È̄ΩÛ∑ ≈̄Í B‰I ”Úº‰ß œ̄ªÊÃ‰NÊnÂ¿ÙªA‰À

 j̆Í«BÚ£ * Â B‰JÍVÙªA Â…Úª ÊP‰f‰V‰m –Íhª̇A Úπ»̄ÊU‰À īÃÂƒÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA * Â…Úª ÊO‰ƒ‰ß‰À

 Â ÃÂUÂÃÙªA *Ú∫īÃÂƒÍI‰À ÂiB‰vÊIÚ‹ÙA Í…ÊŒÚªÍA ÊO‰vÍb‰q –Íhª̇A  * ”ÚªÍA ¯ ‰ÕÍfÊ»‰M Ê∆ÚA

 Ú∫A‰ÃÍm Ê≈Ï¿‰ß ÚπÊŒÚªÍA œ»̄ÊU‰À B‰»ÍI Â≤j̄Êv‰M ı“‰ÕA‰fÍ« È̄xF‰bÙªA ÚπÍ A‰jÍu * Ê≈‰ø B‰Õ

 ÂµÚºÙÒÂ¿ÙªA ÌÃÂ»ÙªA ‰ÃÂ« * ÂfÏŒÚ¥Â¿ÙªA ÌÃÂ»ÙªA B‰√ÚA‰À * ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰ÃÂ« Ú‹ Ê≈‰ø B‰Õ * œ»̄ÚªÍA

‰q ‰≈ÕīBÏJ‰VÙªA Â©Ê¿Ú≥‰À Í’E‰fÊßÚ‹ÙA ÂjÊ»Ú≥ ÚπÂ√ÙD * ÚπÍ÷B‰¿ÊmÚA Í—ÏlÍß Ê≈Íø AÁe‰f‰ø ÚπÛº‰◊ÊmÚA

 ‰îÍ́ B‰JÙªA Ï±Û∑ÚA Í…ÍI Ï±Û∑ÚA ”ÏN‰Y Î’ÃÂnÍI œ̄√‰eA‰iÚA Ê≈‰ø È̄ΩÛ∑ Ê≈Íø ¯ Â®‰ƒÊ¿‰Õ Í“ÏÕj̄Ê»Ú¥ÙªA *

 ‰îÍ¿ÍªB§̇ªA ‰jÍIA‰e Í…ÍI ‰©ÚÒÙ≥ÚA‰À *‰√ ¯ Ù∏ÈÍº‰ø‰À µ̆ÛºÂa È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß ¯ ÂmÈÍfÚ¥ÂÕ Bı∏ÙºÂø œÍnÙ∞

 ≈̆ÊŒ‰q * ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ Â©ÍUÊj‰ø ÚπÊŒÚªÍA –ÍeB‰« B‰Õ ÚπÊŒÚªÍA œ̄√ÍfÊ«A‰À * ÿ̆‰q È̄ΩÛ∏ÍI ‰OÊ√ÚA‰À

 °̂ŒÍZÂø *Í ÍeB‰JÍß ‰∂ÊÃÚØ ÂjÍ«BÚ¥ÚªA ‰ÃÂ«‰ÀP¢P Â ÍJ‰bÙªA Â±ŒÍÒº̇ªA ‰ÃÂ«‰À  * œ»̄ÚªÍA

Ù∞‰√ È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß Â¡ÕÍfÚ¥ÙªA ‰OÊ√ÚC ŏ * È̆oÍY‰À Á”ƒÊ®‰ø È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß Â¬ÃÌŒÚ¥ÙªA‰À * ‰PÊi‰fÚ≥
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 ÂjÊ»Ú¥ÙªA‰À Û—‰iÊfÛ¥ÙªA ÚπÚºÚØ ‰PÊi‰fÚ¥ÚØ ‰OÊ¿Íº‰ß‰À ‰PÊj‰»Ú¥ÚØ * ÂjÊøÚ‹ÙA‰À ÂµÙº‰bÙªA Ú∫Íf‰ŒÍI‰À

 * Â Ú‹ÊÃ‰ø‰À ÍLÊjÛ¥ÙªA ‰LÊjÛ≥ ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ ‰©‰ø ‰OÊ√ÚA‰À * Â A‰fÂ«‰À Â ÂjÈÍI‰fÂø Í“Ú B‰YÍ‹ÙBÍI‰À* 

 Í“ÏŒÍJÙºÚ¥ÙªA ‰–A‰ÃÛ≥ B‰»ÍI –È̄ÃÚ¥ÂM Í“ÏÕj̄Ê»Ú¥ÙªA ÚπÍ÷F‰¿ÊmÚA Ê≈Íø AÁe‰f‰ø ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA œ»̄ÚªÍA

 AÁiÃÂ»Ù¥‰ø Í…ÊŒ‰JÍ¥‰ß ”Úº‰ß ‰KÚºÚ¥Ê√A ‹̇ÍA ÎKÙºÚ≥ ÂKÍYB‰u œ̄√BÚ¥Ùº‰Õ Ú‹ ”ÏN‰Y Í“ÏŒÍJÍªBÚ¥ÙªA‰À *

 Bı¥Í B‰√ BÁ√B‰nÍª œ»̄ÚªÍA ÚπÛº‰◊ÊmÚA‰À *ı‹ÊÃÚ≥‰À Bı¥Í÷BÚØ AÓjÍm‰À Bı¥ÍÕÚ‹ BÁ¿Ê»ÚØ‰À Bı≥ÍeB‰u  *

 Bı≥j̄ÙÒÂø Bı≥ÊjÚ ‰À Bı¥ÍºÙ¥Âø Bı≥ÊÃ‰q‰À Bı≥j̄ÊrÂø AÁjÙ∏ÍØ‰À ı›Í≥B‰ß ı›Ù¥‰ß‰À ı›ÍIBÚ≥ BÁJÙºÚ≥‰À

 Bı≥j̄ÊZÂø Bı≥ÊÃ‰M‰À * ı—‰iÍeBÚ≥ AÁf‰Õ ¯ ÊJ‰«‰À * ı—‰jÍ«BÚ≥ ı—ÏÃÛ≥‰À * ı“ÏƒÍ◊‰¿ÙÒÂø BÁnÙ∞‰√‰À *

ÁYīA‰Ã‰U‰À ı“‰ƒÈÍŒÚª ÚπÍN‰ßBÚÒÍª B * ÚπÊŒÚªÍA ‰¬ÌfÚ¥ÏNªA ¯ Ù≥ÂkÊiA‰À ÚπÊŒÚº‰ß ¬̄ÀÂfÛ¥ÙºÍª ¯ ÊmÈÍfÚ≥‰À

 * Â…Û≥ÃÂn‰Õ Â∂ÊÃÏrªA‰À Â ÂeÃÛ¥‰Õ ÂjÙ¥Ú∞ÙªÚA j̆Ù¥Ú∞ÍI ÚπÊŒÚº‰ß Í…ÍI ÂΩÍJÙ≥ÛA BÁJÙºÚ≥ œ̄ª ÊK‰« œ»̄ÚªÍA

ÚºÚ¥ÙªA Â…Û¥ŒÍØ‰i‰À Â≤ÊÃ‰bÙªA Â ÂeA‰k Â…Û¥ŒÍØ‰i Â∂ÊÃÏNªA‰À Âµ * ÂæÃÂJÚ¥ÙªA‰À ÂLÊjÛ¥ÙªA Â ÂfÊvÚ≥‰À *

 ‰≈ÕÍfÍuBÚ¥ÙªA ”Ú∞ÙªÂk Ú∫‰fÊƒÍß‰À * ‰îÍJÍªBÒ̇ªA Í“‰JÙ́ ‰i ”‰»‰NÊƒÂø‰À * ÏœÚº‰ß µ̄ÙªÚA œ»̄ÚªÍA

 ‰iBÚ≥‰ÃÙªA‰À Ú“‰ƒŒÍ∏ÏnªA * ‰iB‰JÙ∏ÍNÊmÍ‹ÙA‰À Ú“‰¿Ú§‰®ÙªA ¯ ÊJÈÍƒ‰U‰À * ¬̄BÚ¥‰ø ǖ ¯ Ê¿Í≥ÚA‰À

B‰√Í‹ÙBÍI ǣÃÂJÚ¥ÙªA Í“‰IB‰UÍ‹ÙBÍI œ̄ªÊÃÚ≥ ÊΩÍIBÚ≥‰À Í“‰I * ‰îÍØīB‰®ÙªA ‰LÊjÛ≥ ÚπÊŒÚªÍA ¯ ÊIÈ̄jÚ≥ ÈÍL‰i

 * ©̄ÊJÒ̇ªA µ̄Í÷·‰ß Ê≈‰ß ¯ ÊmÈÍfÚ≥‰À * ‰≈Íø ‰∆ÃÛ∑Ú‹Í È̄¬ÏhªA ¬̄‰e ‰µÚº‰ß œÈÍƒÍø Êæk̄ÚA‰À

 ‰≈Õj̄Ï»ÚÒÂ¿ÙªA *‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m œÚº‰ß Û A ”º̇‰u‰À ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Í…ÍJÊZ‰u

 *‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À.
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PAZAR  
Gece Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillahirrahmanirrahîym 

İlâhiy ente el-muhiytu biğaybi kulli şâhidin. Vel-müstevliy 
alâ bâtıni külli zâhiri. Es’eluke binûri vechikelleziy secedet 
lehu’lcibahu. Ve anet lehu’lvücûhu. Ve binûrikelleziy şehasat 
ileyhi’l ebsâru en tehdiyeni ilâ sırâtike’lhâssîy hidâyeten 
tasrifu bihâ vechiy ileyke ammen sivâke. Ya men huvel 
huvvu’lmutlaku. Ve ena’l huvvul mukkayyedu. Ya men lâ 
huve illâ huve. İlâhiy şâ’nuke kahru’l e’adâiy ve kam’ul 
cebbâriyne. Eseluke mededen min izzeti esmâike’l kahriyyeti 
yemneuniy min kulli men erâdeniy bisûin hattâ ekuffe bihi 
ekuffel bâğiyne ve aktaa bihi dâbirezzalimiyne, ve mellikniy 
nefsiy mulken yukaddisuniy an kulli hulukin şey’nin vehdiniy 
ileyke yâ hâdiy, ileyke merciu kulli şeyin. Ve ente bikulli şeyin 
muhıytun. Ve huve’lkâhiru fevka ibâdih. Ve huve’l latıyfu’l 
hayru. İlâhiy entel kadiymu alâ kulli nefsin. Velkayyûmu alâ 
kulli ma’nen ve hissin. Kaderte fekaherte ve alimte fekaderte 
feleke’lkudretu velkahru. Ve biyedike el-halku vel’emru. Ve 
ente ma’a kulli şey’in kurbel kurbi ve mevlâhu. Ve bil’ihâtati 
mudebbiruhu ve hudâhu. İlâhiy inniy es’eluke mededen min 
esmâa’ike’lkahriyyeti, tukavviy biha kuvâyel kalbiyyeti vel 
kâlibiyyeti hattâ lâ yelkâniy sâhibu kalbin illenkalebe alâ 
a’kibeyhi makhûren. Ve es’eluke ilâhiy lisânen nâtıkan. Ve 
kavlen sâdıkan ve fehmen lâyikan ve sırran fâaikan. Ve 
kalben kabilen ve aklen âkılen ve fikren muşrikan ve şavkan 
muklikan ve tarkan mutrikan ve tevkan muhrikan. Ve hebniy 
yeden kaadireten. Ve kuvveten kaahireten. Ve nefsen 
mutmainneten. Ve cevaarihen litaatike leyyineten. Ve 
kaddisniy lilkudûmi aleyke, verzuknî’ttakaddume ileyke, ilâhiy 
hebliy kalben ukbilu bihi aleyke, bifakrin elfakru yakûduhu 
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veşşevku yesûkuhu, vettevku refiykuhu zaduhu’lhavfu ve 
refiykuhu’lkalaku. Ve kasduhu’lkurbu ve’lkabûlu. Ve indeke 
zulfa’l kaasidiyne. Ve muntehâ rağbetittâlibiyne. İlâhiy elkı 
aleyyessekiynete ve’lvakar. Ve cennibni’l-azamete 
ve’listikbar. Ve akımniy fiy makaamilkabûli bil’inaabeti, ve 
kaabil kavliy bil’icaabeti. Rabbi karribniy ileyke kurbel’arifiyn. 
Ve kaddesniy an alâik’ittab’i. Ve’ezil minniy ilaka 
demizzemmi, li ekûne mine’lmutahhiriyn. Ve sallallahu alâ 
seyyidiyna muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn. 
Ve’lhamdulillâhi rabbilâlemiyn. 

 
 PAZAR  

Gece Duasının Türkçe Manası 
 

Bismillahirrahmanirrahîym 
İlahi! Sen her görünenin görünmezini kuşatan şahidsin. 

Her zahirin batınını bürüyensin. Bütün alınların secde ettiği, 
bütün yüzlerin döndüğü veçhinin nuru için, bütün gözlerin 
dikildiği nurun için senden beni, sırf sana has olan yoluna 
iletmeni istiyorum. Bir hidayet ki beni, senden başka her 
şeyden sana çevirsin. Ey mutlak O! Ve ben mukayyet 
O’yum.  

Ey O’ndan başka O olmayan! İlahi! Düşmanları 
kahretmek ve zalimleri ezmek senin şanındır. Kahır 
isimlerinin izzetinden bir yardım istiyorum ki, benim için 
kötülük dileyen herkesten beni korusun. Bu sayede kendi 
kendime yeteyim. Zorbalara güç yetireyim. Zalimlerin 
köklerini kazıyayım. Beni nefsime öyle malik kıl ki, beni her 
türlü kötü ahlaktan arındırsın, temizlesin. Beni sana hidayet 
ettir. 

Ey Hadi! Ki her şeyin dönüşü sanadır. Sen her şeyi 
kuşatmışsın. O, kulları üzerinde kahredici güce sahiptir. O, 
hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.  
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İlahi! Sen her nefisten öncesin, kadimsin. Her anlama ve 
hisse hakimsin. Takdir ettin, sonra kahredici gücünle hakim 
oldun, bildin ve takdir ettin. Kudret ve kahredicilik senindir. 
Yaratma ve emir yetkisi senin elindedir. Sen her şeyle 
berabersin, yakınlığın yakını ve mevlasısın. İhata ederek onu 
idare eden ve hidayet ettirensin.  

İlahi! Senin kahır isimlerinden yardım istiyorum ki kalbi 
ve bedeni kuvvetler onunla güçlensin. Ta ki benimle 
karşılaşan her kalp sahibi yenik ve mağlup olarak gerisin geri 
gitsin 

İlahi! Senden konuşan bir lisan, doğru söz, yaraşır bir 
anlayış, üstün bir sır, hakikate yatkın bir kalp, düşünen bir 
akıl, gören bir fikir, yerinde durmayan bir şevk, kurcalayan bir 
merak, yakıcı bir özlem istiyorum. Muktedir bir el, ezici bir 
kuvvet, mutmain bir nefis, sana itaat hususunda uysal 
organlar bahşet bana. Sana gelmek için beni kutsa, temizle, 
sana gelmekle beni rızıklandır.  

İlahi! Bana öyle bir kalp bahşet ki, onunla muhtaç olarak 
sana yöneleyim. Muhtaçlık ona öncülük etsin, özlem onu 
sürsün, iştiyak yoldaşı olsun, korku azığı olsun, yerinde 
durmayan bir tereddüt arkadaşı olsun. Ama da yakınlık ve bu 
kabul olsun. Yönelenlerin yakınlığı senin katındadır. 
İsteyenlerin arzularının sonu sendedir.  

İlahi! Üzerime sekine ve vakar indir. Büyüklenmekten ve 
kibirden beni uzak tut. Yönelmiş olarak kabul makamına beni 
yerleştir. Sözüme icabetle karşılık ver.  

Rabbim! Beni ariflerin yakınlığıyla kendine yakın kıl. 
Tabiat bağlarından temizle beni. Temizlenenlerden olmam 
için yerme(zem) kanının pıhtısını benden gider.  

Efendimiz Muhammed’e, ehlibeytine ve bütün ashabına 
salât et. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. 
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Virdu yevmil ahad  
PAZAR  

Gündüz Duasının Arapça Okunuşu 
 

}Íf‰YÚfiÙA ¬̄ÊÃ‰Õ ÂeÊiÀ̄{ 

¡̄ŒÊYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡Í__ÊnÍI

 ÍeÃÂUÂÃÙªA \̄ÍMBÚØ Í A ¡̄ÊnÍI * ÎeÃÂUÊÃ‰ø È̄ΩÛ∑ j̄»̄Ù§Âø Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À *‰…ÚªÍA Ú‹‰À 

 ÎeÃÂ»Âq‰À Î±ÊrÚ∑ Ê≈‰ß Bı¥ÚºÙÒÂø AÁfŒÍYÊÃ‰M Û A ‹̇ÍA * ÂjÊøÚ‹ÙA ÚC‰f‰I Â…ÊƒÍø Âj‰JÙ∑ÚA Û A‰À

 ÂeÃÂ®‰Õ Í…ÊŒÚªÍA‰À * Âf‰»ÊrÂŒÚØ Â A‰ÃÍm Ï¡‰Q B‰ø Í A ∆̄B‰ZÊJÂm‰À * ËeÃÂJÊ®‰ø Â ÂjÊŒÚ́  Â…‰®‰ø Ú‹‰À *

ÀÂfÂY ‰ΩÊJÚ≥ Í…ÊŒÚº‰ß ‰∆BÚ∑ B‰ø ”Úº‰ß Ëf‰YÚA ËfÍYA‰À ÍeÀÂfÂZÙªA ÍT * ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ œÍØ Â…Úª

 ËeÃÂUÊÃ‰ø Ëf‰YÚA ËfÍYA‰À Â…Ï√ÚA ”Úº‰ß ÌæÂf‰M “̂‰ÕE * Í∫A‰iÊeÍ‹ÙA ≈̄‰ß Â ‰j‰N‰m Ë Ïl‰ƒÂø Â ÌjÍm

 ÍeÃÛ∞ÌƒªA‰À * ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA È̄œÍº‰®ÙªA Í BÍI ‹̇ÍA Ú—ÏÃÛ≥ Ú‹‰À ‰æÊÃ‰Y Ú‹‰À * Í…ÍI B‰ƒÏv‰NÊaÍA ËlÊƒÚ∑

≈̄Í÷A‰l‰a Ê≈Íø ÍeÃÂVÙªA‰À ÍKÊŒ‰̈ ÙªA  * È̆j‰q ÏΩÛ∑ Í…ÍI Â©ÚØÊeÚA‰À j̆ÊŒ‰a ÏΩÛ∑ Í…ÍI Âæl̄Êƒ‰NÊmÚA

 j̆ÊŒ‰y‰À * ÎeÀÂfÊn‰ø µ̆ÊM‰i ÏΩÛ∑ Í…ÍI ÂµÂNÙØÚA‰À * È̄ΩÛ∑ ǖ ‰∆ÃÂ®ÍUA‰i Í…ÊŒÚªÍA BÏ√ÍA‰À Í Í BÏ√ÍA‰À

 Ëæk̄B‰√ ‰ÃÂ« ÊÀÚA ‰æ‰l‰√ j̆ÊøÚA *B‰a‰À ¬̆BÚ¥‰ø‰À æ̆B‰Y È̄ΩÛ∑ œÍØ‰À ĭ‰fÊv‰ø‰À ÎeīA‰À‰À j̆Í

 ÎeÀÂiÂÀ‰À * ÂæÃÂøÙD‰¿ÙªA ‰ÃÂ« ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ ü‰À ÿ̆‰q È̄ΩÛ∏Íª ÌÃÂUÊj‰¿ÙªA ‰ÃÂ« Û A‰À

 ÂeÃÂvÙ¥‰¿ÙªA‰À * Ú‹‰À ‰iBÚ∏Ê√ÍA Ú‹‰À ‰ÃÂ« ÂeÃÂUÊÃ‰¿ÙªA‰À Â…Êƒ‰ß Â¡Ê»Ú∞ÙªA‰À Â…ÊƒÍø Â¬B‰»ÙªÍ‹ÙA‰À

 ‰eÃÂZÂU * ‰jÊŒÚ́  Ú›ÚØ ‰±‰rÚ∑ A‰gÍA *A‰gÍA‰À ËLÃÂVÊZ‰ø ÔΩÛ∑‰À ËjÊŒÚ́  ÔΩÛ∏ÚØ ‰j‰N‰m 
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 Í“ÏÕÍfÍYA‰ÃªÙBÍI ËjÍ«BÚ£ Í“ÏÕÍf‰YÚ‹ÙBÍI Ë≈Í B‰I ËeÃÂJÊ®‰ø * ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ Â∆ÊÃÚ∑ ‰∆BÚ∑ Í…ÍI‰À Â…Êƒ‰ß‰À

 ‰ÿ‰q Ú›ÚØ * ËeÃÛ¥Ù∞‰ø Ë¬ÀÂfÊ®‰ø Í“Ú¥ŒÍ¥‰ZÙªA ǖ ÂÿÏrªA ÍgÚA * ÂjÍa‡ÙA‰À ÂæÏÀÚfiÙA ‰ÃÂ»ÚØ

ÙªA‰À ÂjÍ«B§̇ªA‰À Ë¡ŒÍº‰ß ÿ̆‰q È̄ΩÛ∏ÍI ‰ÃÂ«‰À Â≈Í B‰J * ÍeÃÂUÂÃÙªA ‰fÊ®‰I‰À ÿ̄ÏrªA ∆̄ÊÃÚ∑ ‰ΩÊJÚ≥

 Û“‰®ÍmA‰ÃÙªA Û“Ú B‰YÍ‹ÙA Â…Úª * Â¡Í÷BÚ¥ÙªA ÌjÈÍnªA‰À Û“‰®ÍøB‰VÙªA Û“Ú¥ŒÍ¥‰ZÙªA‰À * ÛπÙºÂ¿ÙªA‰À

 Â¬k̄›̇ªA Â¡Ù∏ÂZÙªA‰À Â¡Í÷EÏfªA * ÍfÊV‰¿ÙªA‰À Í’B‰ƒÏRªA ÂΩÊ«ÚA * B‰¿Ú∑ ‰ÃÂ« ”Úº‰ß ”‰ƒÊQÚA

 ÂeÃÂ¿ÊZ‰¿ÙªA‰À ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À ÂfÍøB‰ZÙªA ‰ÃÂ»ÚØ Í…ÍnÙ∞‰√ * ÍPAÏhªA Ì–Íf‰YÚA * Ì–Íf‰YÚA‰À

 ÍPBÚ∞ÈÍvªA‰À Í’B‰¿ÊmÚ‹ÙA * ÍPBÏŒÍ÷ÊlÂVÙªA‰À ÍPBÏŒÈÍºÛ∏ªÙBÍI Ë¡ŒÍº‰ß * ÍPBÏŒÍ≥ÊÃÚ∞ÙªBÍI °̂ŒÍZÂø

 ÍPBÏŒÍZÏNªA‰À * È̄ΩÛ∑ Ê≈Íø Â ÃÂUÂÃÙªA ÍO‰ƒ‰ß Â…Úª‰À ÍPB‰»ÍVÙªA * ‰ÃÂ« Ê≈‰ø B‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚA

 Ë©Í√B‰ø Í’BÚÒ‰®ÙªA ‰≈Íø Â…Â®‰ƒÊ¿‰Õ Ú‹ Ê≈‰ø B‰Õ‰À Â©ÍøB‰VÙªA Û°ŒÍZÂ¿ÙªA * B‰ø ÂfÚ∞Êƒ‰Õ Ú‹ Ê≈‰ø B‰Õ

 Â ‰fÊƒÍß * Â ÂfÙØī‰À Â ÂeÃÂU µ̄Í÷Ú›‰bÙªA ‰©ŒÍ¿‰U Ï¡‰ß‰À * ‰∂Ú›Ù́ ÚA œ̄ª Ê\‰NÙØA Ï¡Â»º̇ªÚA

 k̄ÃÂƒÛ∏ÙªA Í Íh‰« *‰À œ»̄ÍUA‰ÃÂø ‰OÊ√ÚC Ê≈Û∑‰À k̄ÃÂøÌjªA Í Íh‰« ‰µÍÕBÚ¥‰Y œ̄ª Ê±ÍrÙ∑A

 ¯ ‰ÕÊ⁄Âi Ê≈‰ß ÚπÍN‰ÕÊ⁄ÂjÍI ¯ ÊJÂVÊYA‰À ¯ ‰»ÊUÂÀ‰À * ‰©ŒÍ¿‰U ÚπŒÈÍº‰V‰M īÃÂ»Û§ÍI Â\ÊøA‰À

 ¯ Ú∞Íu * ÚπÊŒÚªÍA ‹̇ÍA “̂‰»ÊUÀ̄ œ̄ª ‰∆ÃÛ∏‰Õ Ú‹ ”ÏN‰Y * ‹̇ÍA ËjÚ§‰√ œÈÍƒÍø Â©Ú¥‰Õ Ú‹‰À

ÊŒÚº‰ß Úπ * Í“‰ÕB‰ßÈ̄jªA‰À Í•Ù∞ÍZÙªA‰À Í“‰ÕB‰ƒÍ®ÙªA‰À Í“‰¿ÊYÏjªA ≈̄ÊŒ‰®ÍI ÏœÚªÍA Ï¡Â»º̇ªÚA j̄Û§Ê√A‰À

 Ëÿ‰q ÚπÚª ¯ ‰ÕÊ⁄Âi Ê≈‰ß ¯ ÂJÂVÊZ‰Õ Ú‹ ”ÏN‰Y ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ œÍØ Í“‰ÕÚ‹Ã̄ÙªA‰À x̄B‰vÍNÊaÍ‹ÙA‰À

Ú§‰√ Ê≈Íø Í…ÍI ¯ ‰MÊe‰fÊøÚA B‰¿ÍI ÚπÊŒÚªÍA AÁjÍ£B‰√ ‰∆ÃÛ∑ÚA‰À ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ œÍØ Ú∫j̄ * ¯ Ùº‰®ÊUA‰À

 ÚπÍ¥Ùº‰a Ê≈Íø Ú∫j̄Ú§‰√ ÏΩ‰Z‰ø ÚπŒÈÍª‰Ã‰M‰À ÚπÍuB‰vÍNÊaÍ‹Í ı›Ê«ÚA ÚπŒÈÍº‰V‰NÍª BÁ®ÍyB‰a *
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 ÚπÍºÊzÚØ‰À ÚπÍ÷BÚÒ‰ß Ê≈Íø Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß BÁzŒÍ∞Âø‰À * Í ÍfÊJ‰®Íª‰À ÂµÚºÙÒÂ¿ÙªA Â’B‰ƒÍ̈ ÙªA Â…Úª Ê≈‰ø B‰Õ

 Âµ¥̇‰ZÂ¿ÙªA ÂjÙ¥Ú∞ÙªA * B‰Õ Í…ÊŒÚªÍA ËjÍ¥‰NÙ∞Âø ÿ̆‰q ÌΩÛ∑‰À ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß BÓŒÍƒÚ́ * Ê≈‰ø B‰Õ‰À

 Í…ÊŒÚªÍA Ë©ÍUA‰i ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ ÂjÊøÚA‰À ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ ÂjÊøÚA Í Íf‰ŒÍI * ÂeÃÂUÂÃÙªA Â…Úª Ê≈‰ø B‰Õ‰À

 Í…ÍI ‹̇ÍA Í…ÊŒÚº‰ß Ìæ‰f‰NÊnÂÕ Ú‹‰À ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰ÃÂ« B‰ø Â¡ÚºÊ®‰Õ Ú›ÚØ ÂµÚºÙÒÂ¿ÙªA *ªÚA B‰Õ‰À Ï¡Â»º̇

 Ú∫ÂjÊŒÚ́  œ̄ª ‰f‰vÙ¥‰ø Ú‹ Í…ÊŒÚº‰ß B‰»Â®Ù∞‰√ ‰eÃÂ®‰ŒÍª ÍfÊJ‰®ÙºÍª Í“‰ZÍªBÏvªA ǣB‰¿ÊßÚ‹ÙA ‰jÈÍb‰nÂø *

 Ú∫ÂjÊŒ‰a‰À Ú∫ÂeÃÂU ‹̇ÍA ¯ Â®‰n‰Õ Ú‹‰À * ǣB‰ø‡ÙA ‰∂ÊÃÚØ ÂeA‰Ã‰U B‰Õ * ‰œÍÒÊ®Âø B‰Õ

 ǣA‰¤ÌnªA ‰ΩÊJÚ≥ ǣA‰ÃÏƒªA *Âe ‰±Ú≥‰À Ê≈‰ø B‰Õ ÎKÍªBÚ  È̄ΩÛ∑ Â¬‰fÚ≥ Â…‰√À * ‰ÃÂ« Ê≈‰ø B‰Õ

 ËKÍªBÚ́ ‰À ËiÍeBÚ≥ Í j̄ÊøÚA ”Úº‰ß * ËKÍªB‰m ‰’B‰q A‰gÍA‰À ËKÍ«A‰À ÿ̆‰q È̄ΩÛ∏Íª ‰ÃÂ« Ê≈‰ø B‰Õ

 * æ̆B‰Y È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ÚπÚª AÁfÊJ‰ß œ̄√ÂfÍUÚBÚØ ǣA‰¤ÌnªBÍI ÚπÊŒÚªÍA Ì¡Í«ÚA * B‰Õ ¯ ª̇‰Ã‰NÚØ

 ‰ïÊÀÚA ‰OÊ√ÚBÚØ ‰–Ú‹ÊÃ‰ø ÍfÊvÚ¥ÙªA ‰’E‰i‰À ‰OÊ√ÚA‰À Ú∫ÂfÍvÙ≥ÚA ‰±ÊŒÚ∑ œÈÍƒÍø Í…ÍI * ‰±ÊŒÚ∑ Ê¬ÚA

 ≈̄‰ø Âf‰vÙ¥ÂÕ Ê¬ÚA ËjÍyB‰Y ËKÕj̄Ú≥ ‰ÃÂ« Ê≈‰ø ÂKÚºÙÒÂÕÚA ÍfÊ®ÂJÙªA Â≈ÊŒ‰ß ÂKÚºÒ̇ªA‰À ÚπÂJÛºÙ ÚA

 ËjÍ÷F‰Y‰À Ë…Í÷B‰M Í…ŒÍØ ÂfÊvÚ¥ÙªA *ÂfÊv‰Õ Ú‹ ÂfÊvÚ¥ÙªA‰À ÚπÊŒÚªÍA ÂΩÍv‰Õ Ú‹ ÂKÚºÒ̇ªÚA Â∂

 ÚπÊŒÚº‰ß * Û∫‰iÊfÂM Ú‹‰À Âµ‰ZÙºÂM Ú‹ Ú∫j̄Í«BÚ£ ÂPB‰ŒÈÍº‰V‰M * Ú‹ Ú∫īA‰jÊmÚA ÂkÃÂøÂi‰À

 π̊Ú∞Êƒ‰M Ú‹‰À ÌΩ‰ZÊƒ‰M * Â ‰f‰UÊÀÚA Ê≈‰ø ‰…ÊƒÛ∑ ÂeÃÂUÊÃ‰¿ÙªA Â¡ÚºÊ®‰ÕÚA * ÂfÊJ‰®ÙªA Â≠ÛºÊJ‰Õ Ê¬ÚA

ÂLÊjÛ¥ÙªA‰À ÂfÊvÚ¥ÙªA‰À ÂKÚºÒ̇ªA Â ‰f‰JÊ®‰NÊmA ≈̄‰ø Ú“Ú¥ŒÍ¥‰Y B‰¿ÚØ ÍfÊJ‰®ÙªA ÂPBÚ∞Íu ÂfÊ®ÂJÙªA‰À 

 Í…ÍMA‰g ǖ æ̆B‰®‰NÂø Ë Ïl‰ƒÂø ‰ÃÂ« Ê≈Ï¿Íø Í…ÍMBÚ∞ÍvÍI ÂfÊJ‰®ÙªA Â≠ÛºÊJ‰Õ A‰g * ∂̆ÃÛºÊb‰ø ÌΩÛ∑‰À

 l̄ÊƒÚ∏ÙªA A‰h‰« Í∫A‰iÊeÍA Ω̄ÊŒ‰√ Ê≈‰ß È̄lÍ®ÙªA ÍLB‰I ”Úº‰ß È̄æÌhªA Í±Í≥ÊÃ‰ø ǖ ÂlÊV‰®ÙªA Â…º̊‰Z‰ø
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 ÚπÛØj̄ÊßÚA ‰±ÊŒÚ∑ ÚπÛØj̄ÊßÚA Ú‹ ‰±ÊŒÚ∑‰À Â≤‰jÊ®ÂM Ú‹ –Íhª̇A Â≈Í B‰JÙªA ‰OÊ√ÚA‰À * ‰OÊ√ÚA‰À

 ǖ œ̄ª ‰eÃÂUÂÀ Ú‹‰À Ú∫ÂfÈÍY‰ÀÛA ‰±ÊŒÚ∑ Â≤Ïj‰®‰N‰M ÿ̆‰q È̄ΩÛ∑ œÍØ ÏœÚªÍA –Íhª̇A ÂjÍ«B§̇ªA

 Í“ÏÕÍeÃÂJÂ®ÙªA ÌjÍm ÂfŒÍYÊÃÏNªA‰À Ú∫ÂfÈÍY‰ÀÛA Ú‹ ‰±ÊŒÚ∑‰À Í“ÏÕÍf‰YÚ‹ÙA ≈̄ÊŒ‰ß* Ú‹ Úπ‰√B‰ZÊJÂm 

 ǣ‰kÚ‹ÙA µ̄ÍIB‰m ǖ ‰OÊ√ÚC B‰¿Ú∑ ‰OÊ√ÚC ÊgÍA Îf‰YÚA Ê≈Íø Ú∫‰fÏY‰À B‰ø ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA

 Ú∫A‰ÃÍm Ëf‰YÚA Ú∫‰fÏY‰À B‰ø µ̄ŒÍ¥ÊZÏNªA ”Úº‰®ÚØ Íf‰IÚ‹ÙA µ̄ÍYÚ‹‰À * B‰ø Í“ÚºÊ¿ÂVÙªA ǖ‰À

 Ú›ÚØ ‰PÊj‰»Ú£‰À ‰OÊƒÚÒ‰I Ú∫BÏÕÍA ‹̇ÍA ÚπÚØ‰j‰ß ‰PÊj‰»Ú£ Ú∫j̄ÊŒ‰̈ Íª Ú‹‰À ‰OÊƒÚÒ‰I ÚπÊƒ‰ß

 ÂjÍaE ÂæÏÀÚ‹ÙA ‰ÃÂ« ÌΩ‰ZÊƒ‰Õ Ω̄Ù∏ÏrªA A‰h‰»ÍI ‰±ÊŒÚ∏ÚØ ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ ‰OÊ√ÚC ‰OÊ√ÚBÚØ

 ÂæÏÀÚA ÂjÍa‡ÙA‰À * Ú‹‰À Í—‰ ÍZÙªA ǖ ‰©Ú≥ÊÀÚA‰À ÏjÈÍnªA ‰≈ÚÒÊIÚA‰À ‰jÊøÚ‹ÙA ‰¡‰»ÊIÚA Ê≈‰ø B‰ŒÚØ

 Ú—‰ ÍY *ÚA ‰¬B‰ŒÍ¥ÙªA‰À Í“ÏÕÍeÃÂJÂ®ÙªA ‰µŒÍ¥ÊZ‰M‰À Í“ÏÕÍf‰YÚ‹ÙA È̄jÍm ‰±ÊrÚ∑ Ï¡Â»º̇ªÚA ÚπÛº‰◊Êm

 Í“ÏŒÍº‰®ÙªA B‰»ÍM‰jÊz‰ZÍI ÂµŒÍº‰Õ B‰¿ÍI Í“ÏŒÍIÃÂIÌjªBÍI * Ë¬ÀÂfÊ®‰ø ËTÍeB‰Y ÚπÍI ËeÃÂUÊÃ‰ø B‰√ÚBÚØ

ÍªB‰ß ÔœÍª‰kÚA Ë¡ÕÍfÚ≥ Ë¬ÃÌŒÚ≥ Ôœ‰Y ∂̆B‰I ËeÃÂUÊÃ‰ø ‰OÊ√ÚA‰À Ë¬ÃÛºÊ®‰ø Ë¡ * Â¡ÚºÊ®‰Õ Ú‹ Ê≈‰ø B‰ŒÚØ

 ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰ÃÂ« B‰ø * ©̄ŒÍ¿‰VÍI ‰©Ê¿‰VÙªA‰À ÚπÊŒÚªÍA œÈÍƒÍø ‰L‰j‰»ÙªA Ï¡Â»º̇ªÚA ÚπÛº‰◊ÊmÚA

 –ÍeÃÂ»Âq Ê≈‰ß œÍIB‰VÍY –ÍeÃÂUÂÀ ‰∆ÃÛ∏‰Õ Ú‹ ”ÏN‰Y ÚπÊŒÚº‰ß œÍßÃÂ¿ÊV‰ø * B‰Õ

Êf‰U‰À B‰√ÚA A‰gÍA Ëÿ‰q ¯ ‰MBÚØ B‰ø –ÍeÃÂvÙ¥‰ø ÚπÂNÊ¿Íº‰ß B‰√ÚA A‰gÍA BÁ◊ÊŒ‰q ÂOÙº»̄‰U Ú‹‰À ÚπÂM

 ÚπÂMÊf»̄‰q B‰√ÚA A‰gÍA BÁ◊ÊŒ‰q ÂPÊfÚ¥ÚØ Ú‹‰À * –ÍeÃÂ»Êr‰ø‰À ÚπÍI œÍ÷BÚ¥‰I‰À ÚπŒÍØ œÍ÷B‰ƒÚØ

 ‰PÊj‰øÚA B‰¿Ú∑‰À ‰OÊ¿Íº‰ß B‰¿Ú∑‰À ‰PÊf»̄‰q B‰¿Ú∑ ‰OÊ√ÚA ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ ‰OÊ√ÚC

ÍeÃÂUÂÀ Â≈ÊŒ‰ß –ÍeÃÂ»ÂrÚØ Û—‰iB‰qÍ‹ÙA‰À œÍ÷BÚ¥‰I‰À œÍ÷B‰ƒÚØ ǖ œÍ÷A‰ÃÍm ÂPÊf»̄‰q B‰¿ÚØ –
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 œ̄√ÙD‰q Â∆ÙDÏrªA‰À ¯ ‰JÊMÂi ÚπÍª‰g ÌΩÛ∑‰À ¯ ‰JÊnÍ√ Û“‰JÊnÈÍƒªA‰À ÏœÚº‰ß‰À œ̄ª Â¡Ù∏ÂZÙªA‰À ÏœÚªÍA

∆̄ÃÂv‰¿ÙªA È̄jÈÍnªA ∆̄B‰Õ‰j‰m‰À ∆̄ÃÛÒÂJÙªA‰À īÃÂ»§̊ªA ǖP¢PÍ«BÚ§‰ø “̂‰ÕīB‰m “̂ÏÕÃ̄Â«  Ëj

 “̂‰ÕÍeB‰I * Ë¡ÙºÍß‰À ËΩÊ»‰U Ë¡‰¿‰u‰À Ë©Ê¿‰m Ë¡ÚºÚ≥‰À Ë̀ ÊÃÚª Ë¡ÚºÛ£‰À ËiÃÂ√‰À Ë¬‰f‰ß‰À ËeÃÂUÂÀ

 Ëæ‰kÚA “̂ÏŒÍIÃÂJÊŒÚ́  Ôµ‰Y‰À “̂Ú¥ŒÍ¥‰Y ËµÊNÚØ‰À ËµÊM‰i ËµÙÒÂ√‰À ËOÊ¿Âu Ë¡ÙºÍm‰À ËLÊj‰Y

 Ëf‰IÚA “̂ÏŒÍøÃÂ¿ÊÕ‰e * Ëf‰YÚA Û A ‰ÃÂ« ÊΩÛ≥ * Âf‰¿ÏvªA Û ÚA *Úª ÊfÚªÃÂÕ Ê¡Úª‰À ÊfÍº‰Õ Ê¡ * Ê¡Úª‰À

 Ëf‰YÚA AÁÃÛ∞Û∑ Â…Úª Ê≈Û∏‰Õ * ÍeÃÂUÂÃÙªA‰À ÍeBÚèÍ‹ÙA ǖ ǣÏÀÚ‹ÙA ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À *

 ÂeÃÂ»Êr‰¿ÙªA‰À ÍfÍ«BÏrªA ‰œÍM‰jÊz‰Y ÎfÍ«B‰q È̄ΩÛ∏Íª \̄ÍMBÚ∞ÙªÚA * ÂiÃÌƒªA‰À Â≈Í B‰JÙªA ÌjÈÍnªÚA

 ÂjÍ«B§̇ªA *ÍeÃÂvÙ¥‰¿ÙªA Â≈ÊŒ‰ß l̄ÏŒ‰¿Â¿ÙªA  * ‰≈Íø µ̄Ùº‰bÙªA ¡̄ÚªB‰ß ǖ µ̄ÊJÏnªA ‰œÍN‰zÊJÚ≥

 Ìœ»̄‰JÙªA ÂΩ‰¿Ù∑Ú‹ÙA ÂiÃÌƒªA‰À ÌœÍº‰®ÙªA Âp‰fÙ≥Ú‹ÙA Ầ ÀÌjªA ÍeÃÂJÊ®‰¿ÙªA‰À x̄ÃÂvÊb‰¿ÙªA *

Íø Í…ÍYÀÂi ”Úº‰ß Â|ŒÍØÛA –Íhª̇A ÍeÃÂJÊ®‰¿ÙªA Í—‰jÊz‰Y ǖ Í“ÏÕÍeÃÂJÂ®ÙªA ǣB‰¿Ú∏ÍI Â¡Í÷BÚ¥ÙªÚA Ê≈

 Í…ÍNÏŒÍ√B‰YÀÂi Í—‰jÊz‰Y * ÂæÃÂmÏjªA ‰ÃÂ»ÚØ Í…ÍNÏŒÍ√A‰iÃÂ√ Û“Ï®ÍqÚA Í…ÍJÙºÚ≥ Í—BÚ∏ÊrÍ¿ÍI ÊOÚº‰vÏMA‰À

 ÂeÃÂ®Ên‰¿ÙªA ÌœÍª‰ÃÙªA‰À ÂLÏjÚ¥Â¿ÙªA * Í ‰iA‰jÊmÚA ≈̄Í÷A‰l‰a Í…ÍIB‰ZÊuÚA‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À

 Í īA‰ÃÊ√ÚA ∆̄ÍeB‰®‰ø‰À * Í īB‰¿Ù≥ÚA ©̄ÍªBÚÒ‰ø‰À *ÂƒÛ∑ µ̄ÍÕBÚ¥‰ZÙªA k̄Ã * µ̄ÍÕÚ›‰bÙªA Í—A‰fÂ« *

 ‘‰f‰NÙ≥A ≈̄‰¿Íª ‘‰fÂ»ÙªA ¬̄ÃÂVÂ√ * ≈̄ÕÈÍfªA ¬̄ÊÃ‰Õ ”ÚªÍA AÁ ÍRÚ∑ BÁ¿ŒÍºÊn‰M Ê¡ÈÍº‰m‰À *

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À * ‰îÍ∑j̄ÊrÂ¿ÙªA ‰≈Íø B‰√ÚA B‰ø‰À Í A ‰∆B‰ZÊJÂmÀ *

Í∑‰ÃÙªA ‰¡Ê®Í√‰À Û A B‰ƒÂJÊn‰Y‰À ÂΩŒ * ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA È̄œÍº‰®ÙªA Í BÍI ‹̇ÍA Ú—ÏÃÛ≥ Ú‹‰À ‰æÊÃ‰Y Ú‹‰À*
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PAZAR  
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu  

 
Bismillahirrahmanirrahîym 

Bismillâhil fâtihil vucûd velhamdulillâhi muzhiri kulli ve lâ 
ilâhe illallâhu tevhiyden mutlekan an keşfin ve şuhûd vallâhu 
ekberu minhu bede’el emru ve ileyhi yeûd ve subhânallâhi 
mâ semme sivâhu feyuşhedu velâ ma’ahu ğayruhu ma’bûd 
vâhidun ehadun alâ mâ kâne aleyhi kable hudûsi’lhudûd lehu 
fîy kulli şey’in âyetun tedullu alâ ennehu vâhidun ehadun 
mevcûd sirruhu munezzehun seterehu anil id’râki vennufûd 
velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym kenzun 
ihtassanâ bihi min hazâ’inilğaybi velcûd estenzilu bihi kulle 
hayrin ve edfau bihi kulle şerrin ve dayr ve eftuku bihi ratkın 
mesdûd ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûne fîy kulli emrin 
nezele ev huve nâzil ve fiy kulli hâlin ve meka’min ve hâtırın 
ve vâridin ve masdarin ve vurûd vallahu huve’lmercuvvu 
likülli şeyin ve fiy kulli şeyin huvel me’mûlu vel meksûd 
vel’ilhâmu minhu velfehmu anhu velmevcûdu huve velâ 
inkâre velâ cuhûd izâ keşefe felâ ğayr ve izâ setere fekullun 
ğayru ve kullun mahcûbun ma’bûdun bâtınun bil’ ehadiyyeti 
zâhirun bil’vâhidiyyet ve anhu ve bihi kâne kevnun kulli şey’in 
felâ şey erzişşeyu fiyl hakiykati ma’dûmun mefkûd fehuve’l-
evvelu ve’l-âhiru ve’z-zâhiru ve’l-bâtınu ve huve bikulli şey’in 
aliym kable kevnişşey’i ba’del vucûdi lehu’l-ihâtatu’l-vâsiah 
ve’l-hakiykatu’l-câmiatu ve’ssirrul kaim ve’lmulkuddâimu 
velhukmullâzim ehlussenâi velmecd huve kemâ esney alâ 
nefsihi fehuvel hâmidu velhamdu velmahmûd ehadiyyuzzât 
ve ehadiyyul esmâi vessıfât aliymun bilulliyâti velcuz’iyyât 
muhiytun bilfevkiyyâti vettahiyyat velehu anetil vucûhu min 
kullilcihât allâhümme ya men huvelmuhiytulcâmiu ve yâ men 
lâ yemneuhu minel’atâi mâni’ yâ men lâ yenfedu mâ indehu 



26 

 

ve amme cemiy’al halâiki cûduhu ve rifduh allâhu’mmeftah 
lîye eğ’lâka hazihi’lkunûz vekşiflîy hekâika hazihi’rrumûzi ve 
kun ente muvâcihiy ve vuchetiy vahcubniy biru’yetike an 
ru’yetiy vemhu bizuhûri tecelliyke cemi’a sıfatıy hattâ lâ 
yekûne liy vichetun illâ ileyk ve lâ yekau minniy nazarun illâ 
aleyk venzuri allâhumme ileyye biaynirrahmeti ve’l-inâyeti 
ve’l-hifzi ve’rriâyeti ve’l-ıhtısâsi ve’l-vilâyeti fiy kulli şeyin hattâ 
lâ yahcubuniy an ru’yetiy leke şey’un ve ekûne nâzıren ileyke 
bimâ emdedteniy bihi min nazarike fiy kulli şey’ vec’alniy 
hâdian litecelliyke ehlen li’ihtisâsike ve tevelliyke mahalle 
nazarike min halkik ve mufiydan aleyhim min atâ’ike ve fadlik 
yâ men lehulğınâul mutlaku ve li’abdihil fakrul muhakkak yâ 
ğaniyyen an kulli şey’in ve kullu şey’in muftekırun ileyhi ve yâ 
men bi-yedihi emru kulli şey’in ve emru kulli şey’in vâciun 
ileyh ve yâ men lehul vucûdul mutlaku felâ ya’lemu mâ huve 
illâ huve velâ yustedellu aleyhi illâ bih’ Allahumme ve yâ 
musahhirel a’mâlissâlihati li’l-abdi nef’uhâ aleyhi lâ 
maksadaliy ğayruk velâ ye’suniy illâ cûduke ve hayruke yâ 
cevâdu fevkal emâli yâ mu’tiye’nnevâli kable’ssuâli yâ men 
vekafe dûnehu kademu kulli tâlibin yâ men huve alâ emrihi 
kâdirun ve ğâlibun yâ men huve likulli şey’in vâhibun ve izâ 
şâe sâlibun ehimmu ileyke bi’s-sûali fe ecidûni abden leke 
alâ kulli hâlin fetevelliniy yâ mevlâye fe ente evlâ bihî minniy 
keyfe aksiduke ve ente verâel kasdi em keyfe etlubuke 
vettalebu aynu’l bu’di eyetlebu men huve kariybun hâdir em 
yuksadu mine’l-kasdu fiyhi tâaihun ve hâairun ettalebu lâ 
yesılu ileyke ve’l kasdu lâ yesduku aleyke tecelliyâtu zâhirike 
lâ tulhaku ve lâ tudreku ve rûmuzu esrârike lâ tenhellu velâ 
tenfeku eya’lemul mevcûdu kunhe men evcedehu em 
yebluğul abdu hakiykate menista’bedehu e’ttalebu ve’lkasdu 
ve’l-kurbu ve’l-ab’du sıfâtu’l abdi femâ zâ yebluğul abdu 
bisıfâtihi mimmen huve munezzehu muteâlin fiy zâtihi ve 
kullu mahlûkin mehalluhu’-aczu fiy mevkifi’z-zulli alâ bâbi’l 
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izzi an neyli idrâkî hazâl kenzi keyfe a’rifuke ve ente 
bâtınulleziy lâ tu’ref ve keyfe lâ a’rifuke ve entezzâhirulleziy 
ileyye fiy kulli şeyin tetearrefu keyfe uvehhiduke velâ 
vucûdeliy fiy aynil ehadiyyeti ve keyfe lâ uvehhiduke 
vettevhidu sirrul ubûdiyyeti subhâneke lâ ilâhe illâ ente mâ 
vehhadeke min ehadin iz ente kemâ ente fîy sâbikil azeli ve 
lâhikil ebedi feala tahkiykî mâ vehhadeke ehadun sivâke ve 
fiyl cumleti mâ arafeke illâ iyyâke betante ve zaherte felâ 
anke betante velâ liğayrike zaherte fe ente ente lâ ilâhe illâ 
ente fe keyfe bi hâzaşşekli yenhellu huvel evvelu âhiru vel’ 
âhiru evvelu fe yâ men ebheme’l-emre ve ebtamessirra ve 
evka’a fiylhiyreti velâ hayrete es’eluke. Allahumme 
keşfessirril ehadiyyeti ve tahkîykel ubûdiyyeti vel kıyâme 
birrubûbiyyeti bimâ yeliyku bihadretihâl aliyyeti fe enâ 
mevcûdun bike hâdisun ma’dûm ve ente mevcûdun bâkin 
hayyun kayyumun kadiymun ezeliyyun âlimun ma’lumun fe 
yâ men lâ ya’lemu ma huve illâ huve es’eluke allâhumme’l 
herabe minniy ileyke vel cem’a bicemiy’i mecmûiy aleyke 
hatta lâ yekûne vucûdiy hicâbiy an şuhûdiy yâ maksûdiy mâ 
fâteniy şeyun izâ enâ vecedtuke ve lâ cehiltu şey’en izâ enâ 
alimtuke ve lâ fekadtu şey’en izâ enâ şehidtuke fenâiy fiyke 
ve bekâiy bike ve meşhûdiy ente lâ ilâhe illâ ente ente kemâ 
şehidte ve kemâ alimte ve kemâ emerte ve şuhûdiy aynun 
vucûdiy femâ şehidtu sivâiyi fiy fenâiyi ve bakâiyi vel işâretu 
ileyye vel hukmu liy aleyye vennisbetu nisbetiy vekullun 
zalike rutbetiy veşşe’nu ş’anî fiy zuhûri velbutûni ve 
serayânissirril mesûni huviyyetun sâriyetun mezâhirun 
bâdiyeh vucûdun ve ademun ve nûrun ve zulemun levhun ve 
kalemun sem’ûn ve samemun cehlun ve ilmun harbun ve 
silmun samtun ve nutkun retkun ve fetkun hakiykatun ve 
hakkun ğaybûbiyyetun ezelun deymûmiyyetun ebedun “kul 
huvallâhu ehad allâhussamed lem yelid ve lem yûled ve lem 
yekun lehu kufuven ehad” ve sallallahu ale’l-evveli fiyl iycâdi 
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ve’l-vucûd el fâtihi li kulli şâhidin hadretiye’şşâhidi ve’l-
meşhûd essiru elbâtınu vennûru’zzâhiru aynu’l maksûdu’l 
mumeyyezi kabdatiyessebki fiy âlemi’l-halki minel mahsûsi 
vel ma’bûd’irrûhu’l-ekdasu       el-aliyyu vennûrul ekmelu’l-
behiyyu el-kaimu bikemâlil ubûdiyyeti fiy hadreti’l 
ma’bûdilleziy ufiydu alâ rûhihi min hadreti rûhâniyyetihi 
vettesalat bimişkâti kalbihi eşi’atu nûraniyyeti fehuverresûlul 
mukarrebun velveliyyul mes’ûd ve alâ âlihi ve ashâbihi 
hazâini esrârihi ve meâdini’l-envârihi ve metâli’i akmârihi 
kunûzil hekâiki hudâti’l halâiki nucûmil hudâ limenikteda 
vesellim tesliymen kesiyren ilâ yevmiddin velhamdulillâhi 
rabbilâlemiyn ve subhânallâhi ve mâ enâ minelmuşrikiyn ve 
hasbunallâhu ve ni’mel vekiyl velâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil aliyyil aziym. 

 
 

PAZAR  
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı 

 
Bismillahirrahmanirrahîym 

Vucudu açıp başlatan Allah’ın adıyla. Her varlığı açığa 
çıkaran Allah’a hamdolsun. Allah’dan başka ilah yoktur. 
Keşifle ve müşahede ile bilinen bir tevhiddir bu. Allah 
Ekber’dir, emir Ondan başlar, Ona döner. Allah münezzehtir. 
O’ndan başka bir şey yoktur ki görünsün. Onunla beraber 
ibadet edilen başka biri yoktur. O Vahid’dir  (Bir’dir) , 
Ahad’dır (tek’dir), sınırların meydana gelişinden önce olduğu 
gibidir. Her şeyde Ona dair bir ayet vardır; Onun birliğine, 
tekliğine ve varlığına delalet eder. Sırrı münezzehtir; O’nu, 
idrak edilmekten, nüfuz edilmekten gizlemiştir. 
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Kuvvet ve değiştirme gücü ancak üstün ve azamet sahibi 
Allah’ındır. Bu, bize has kıldığı bir hazinedir, gayb ve 
cömertlik hazinelerinden. Onunla her hayrın indirilmesini ister 
ve her şerrin, her zararın savılmasını dilerim. Kapalı her 
menfezi Onunla açarım. Biz Allah’tan geldik ve yine Ona 
döneceğiz, indirdiği veya indirmekte olduğu her emirdi. Her 
halde, her makamda, her düşüncede, her ilhamda, her 
çıkışta ve her girişte. Her şey için ve her şeyde umut edilen 
Allah’dır. Umulan ve kast edilen Odur. İlham Ondan gelir, 
Ondandır anlamak. Varlık Odur, ne inkar var ne de ret. Açığa 
çıktığı zaman, hiçbir şey yoktur. Gizlendiği zaman her şey 
başkadır. Her şey teklikle perdelenmiş, mabud ve batındır, 
birlikle de zahirdir. Her şeyin varlığı Ondan ve Onunladır, bu 
yüzden hiçbir şey yoktur. Şu halde şey hakikatte yok ve 
yitiktir.  

O, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilir. Bir 
şeyin olmasından önce de , varlığından sonra da geniş 
kuşatma Onundur. Onundur kapsamlı hakikat ve daima 
geçerli olan sır. Daimi mülk ve ayrılmaz hakimiyet. O övgüye 
ve ululuğa layıktır. O, kendini övdüğü gibidir. Hamdeden de, 
hamd da, hamdedilen de Odur. Zatı tektir. İsim ve sıfatları 
birdir. Küllileri ve cüzileri bilir. üstleri ve altları ihata etmiştir. 
Her yönden yüzler Ona yönelmiştir.  

Allah’ım!  
Ey ihata eden ve cem eden! Ey hiç kimsenin bağışına 

engel olamadığı! Ey katında olanların tükenmediği! Ey 
cömertliği ve bağışı bütün varlıkları kapsayan! Allah’ım! 
Benim için bu hazinelerin zincirlerini aç. Bu remzlerin 
hakikatlerini açığa çıkar. Benim yöneldiğim, yönüm ol. 
Rüyetinle beni rüyetimden perdele. Tecellinin zuhuruyla 
bütün sıfatlarımı sil. Benim bakışım senden başkasına 
ilişmesin.  
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Allah’ım! Bana her şeyde rahmet, inayet, koruma, riayet, 
ihtisas, velayet gözüyle bak. Ta ki hiçbir şey beni seni 
görmekten perdelemesin ve ben, beni desteklediğin 
bakışınla her şeyde sana bakıyor olayım. Beni tecelline 
boyun eğen, sana has olmaya layık ve mahlukatın içinde 
velayetinin mahalli kıl. Senin bağışını ve fazlını onlara 
bahşeden olayım.  

Ey mutlak zenginliğe sahip ve ey kulları muhakkak 
fakirlik içinde olan! Ey her şeyden müstağni ve her şeyin 
muhtaç olduğu! Ey her şeyin emri elinde olan ve her şeyin 
dönüş mercii! Ey mutlak varlık sahibi! Ne olduğunu Ondan 
başka kimse bilemez. Ona ancak Onunla delalet edilir. Ey 
salih amelleri kuluna musahhar kılan! Ki yararı kendisine 
dönsün. Senden başka bir maksadım yoktur benim. Ancak 
senin cömertliğin ve hayrın bana kafi gelir.  

Ey beklentilerin ötesinde cömert olan! Ey istenmeden 
önce ihtiyaçları bahşeden! Ey her isteyenin adımlarını 
önünde durduğu! Ey emrine güç yetiren, galip olan! Ey her 
şeye bağışta bulunan ve istediğinde bağışını alan! İsteyerek 
sana yalvarıyorum: her durumda beni sana kulluk eder bul. 
Beni dost edin ey mevlam! Senden ona benden daha 
layıksın. Sen ki maksadın ötesindesin, nasıl sana kast 
edeyim! İstemek uzaklığın kendisi iken nasıl seni talep 
edeyim! Yakın ve hazır olan ister mi? Ya da içinde kasıt 
şaşkın olan kimse nasıl kast eder? Talep sana ulaşmaz ve 
kast etme senin için geçerli olmaz. Zahirinin tecellilerine 
erişilmez, idrak edilmez. Sırlarının remzleri çözülmez, 
parçalanmaz. Mevcut olan kendisini var edenin künhünü 
bilebilir mi? Kul, kendisini kul edinenin hakikatine varabilir 
mi? İstemek, kast etmek, yakınlık ve uzaklık kulun 
sıfatlarıdır. Böyle iken kul bu sıfatlarıyla, zatı itibariyle müteal 
ve aşkın olandan neyi kavrayabilir. Her mahluk acz 
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mahallinde, zillet konumunda ve izzet dergahında 
durmaktadır ve bu hazineyi idrak etmekten uzaktır. Seni 
nasıl bilebilirim ki sen, bilinmeyen batınsın! Ve sen, her 
şeyde kendini bana tanıtan zahirsin. Teklik aynında bana ait 
bir varlık yok iken seni nasıl birleyebilirim! Ve tevhid kulluğun 
sırrı iken seni birlememem mümkün mü! Sen münezzehsin, 
senden başka ilah yoktur. Hiç kimse seni birlemiş değildir. 
Çünkü sen ezeli geçmişte ve ebedi gelecekte olduğun 
gibisin. O halde gerçek anlamda senden başka seni birleyen 
kimse yoktur. Kısacası, seni senden başka bilen yoktur. 
Batınsın, zahirsin. Kendinden gizlenip batın olmuş değilsin 
ve başkası için de zahir değilsin. Sen sensin. Senden başka 
ilah yoktur. Ahirin evveli ve evvelin ahiri olan bu şekilde 
çözülür mü?  

Ey emri müphem kılan, sırrı gizleyen ve hayret yok iken 
hayrete düşüren! Allah’ım! Senden tekliğin sırrını, kulluğun 
hakikatini, yüce huzura layık olan şekilde rububiyetle kaim 
olmayı istiyorum. Ben seninle varım, sonradan olmayım, yok 
olucuyum. Sen varsın, bakisin, daima dirisin, her şeye 
hakimsin, kadimsin, öncesizsin, bilensin, bilinensin.  

Ey mahiyetini kendisinden başka kimsenin bilmediği 
Allah’ım! Senden, kendimden sana kaçmayı, bütünümle 
sende cem olmayı istiyorum. Ki varlığım şühüduma perde 
olmasın. 

Ey maksadım! Seni bulduğumda hiçbir şeyi kaybetmem. 
Seni bildiğimde hiçbir şeyi bilmemiş olmam ve seni 
müşahede ettiğimde hiçbir şeyi yitirmiş olmam. Fena 
bulmam sende, Beka bulmam seninledir. Müşahede ettiğim 
sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen müşahede ettiğin, 
bildiğin ve emrettiğin gibisin. Müşahedem varlığımın 
aynısıdır. Ben fena bulurken de bekaya erişirken de 
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kendimden başkasını müşahede etmedim. İşaret banadır, 
hüküm benim için ve banadır. Nispet benim nispetimdir ve 
bütün bunlar benim mertebemdir. Zuhurda, batında, korunan 
sırrın sirayetinde durum benim durumumdur. Sirayet eden bir 
hüviyet, açık ve belirgindir. Varlık, yokluk, nur, zulmet, levh, 
kalem, işitme, sağırlık, cehalet, bilme, savaş, barış, susma, 
konuşma, bütünlük, parçalanma, hakikat, hak, gaiplik, ezel, 
daimilik ve ebed…  

“De ki: O, Allah Ahad’dır. O Allah Samed’dir. 
Doğurmamış ve doğmamıştır. O,nun hiçbir dengi yoktur. O, 
Ahad’dır.”  

Allah’ın salât ve selam var etme ve varlıkta ilk olanın, her 
şahidin fatihi, görenin ve görünenin hazırı gizli sır, zahir 
nurun üzerine olsun. O, mümeyyiz maksadın aynıdır. 
Yaratılış aleminde öncelik kabzasıdır. Mabudun yüce ve 
kutsal ruhtan, parlak ve mükemmel nurdan yarattığıdır. O, 
mabudun huzurunda kulluğun kemalini gerçekleştirmiştir. 
Ruhaniyetinin huzurundan onun ruhuna feyiz bahşedilmiştir. 
Nurani parıldayışlar onun ruhunun kandiline ulaşmıştır… O, 
yakınlaştırılmış resul, saadete erişmiş velidir. Salât ve selam 
Onun ehlibeytinin, sırlarının hazineleri, nurlarının kaynakları, 
aylarının doğuş menzilleri, hakikatlerinin hazineleri, 
mahlukatın yol göstericileri, izleyenlerin rehber yıldızları olan 
ashabının üzerine olsun. Din gününe kadar salat ve selam 
onlara olsun.  

Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. Allah 
münezzehtir ve ben müşriklerden değilim. Allah bize yeter ve 
O ne güzel vekildir. Yüce ve azamet sahibi olan Allah’tan 
başka kudret ve güç sahibi yoktur. 
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Virdu leyleti’l isneyn 
 

PAZARTESİ  
Gece Duasının Arapça Okunuşu 
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 ‰PB‰U‰iÏfªA ‰OÊ®ÚØ‰i‰À ‰PA‰ÀÏhªA ‰OÊ¿ÍY‰i * ¯̀ A‰ÀÊiÚ‹ÙA Ầ ÀÂi Úπ‰IÊjÛ≥ Ï∆ÍBÚØ *

ÙA Â∆B‰ZÊÕ‰i‰À ¯̀ A‰jÙØÚ‹ * ¯̀ Ú›Ú∞ÙªA Â∆A‰ÃÊƒÂß‰À * ˘̀ B‰MÊjÂø È̄ΩÛ∑ Û“‰YA‰i‰À * ‰OÙ∑‰iB‰J‰M

 ÍLB‰IÊiÚ‹ÙA ÏL‰i * ÍLBÚ≥È̄jªA ‰µÍNÊ®Âø‰À * ÍLA‰h‰®ÙªA ‰±ÍqBÚ∑‰À * ÿ̆ÊŒ‰q ÏΩÛ∑ ‰OÊ®Ím‰À

 BÁ¿ÙºÍß‰À ı“‰¿ÊY‰i * BÁ¿ÙºÍY‰À BÁ√B‰ƒ‰Y ‰LÃÂ√ÌhªA ‰PÊjÚ∞Ú́ ‰À *ÏjªA ÂiÃÛ∞‰̈ ÙªA ‰OÊ√ÚA‰À Â¡ŒÍY

 Â¡ŒÍ§‰®ÙªA ÌœÍº‰®ÙªA Â¡ŒÍº‰®ÙªA Â¡ŒÍº‰ZÙªA * Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À

îÍ®‰¿ÊUÚC Í…ÍJÊZ‰u‰À 
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PAZARTESİ  
Gece Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

İlâhî vesia ilmuke kulle ma’lûm. Ve ehatat hubretuke 
bâtıne kulle mefhûmin ve tekaddeste fî ulâke an kulle 
mezmûmin ilâ yevmiddiyn ve’l hamdu’llahi rabbi’l alemiyn 
tesamet ileyke’l himamu. Ve saide ileyke’l kelimu. Entel 
muteâlî fî sumuvvike. Feakrabu meâricinâ ileyke’ttenezzulu 
ve ente’l-muteazzizu fî uluvvike. Fe eşrefu ahlakına 
ileyke’ttenezzulu.  Zaharte fî kulli bâtınin ve zâhir. Ve dumte 
ba’de kulli evvelin ve âhir. Subhaneke lâ ilâhe illâ ente 
secedet li-azametike’l-cibahu. Ve tene’ammet 
bizikrikeşşifâhu. Es’eluke bi’ismikel aziymillezî ileyhi 
sumuvvu kulli muterakun. Ve minhu kabûlu kulli mutelakkin. 
Sirren tetlubunî fîhi’l himamu’l aliyyetu. Ve tenkadu ileyye 
fîhi’l enfusu’l ebiyyetu. Ve es’eluke rabbî en tec’ale sullemî 
ileyke’ttenezzule ve mi’racî ileyke’ttehaddu’a ve’ttezellule. 
Ve’knufnî biğâşiyetin min nûrike tekşifu lî bihâ kulle mestûrin. 
Ve tehcubunî an kulli hâsidin ve meğrûrin. Ve heblî hulukan 
eseu bihi kulle halkın. Ve ekdî bihi kulle hakk, kema ve si’ate 
kulle şey’in rahmeten ve ilmen. Lâ ilâhe illâ ente yâ hayyu yâ 
kayyumu. Rabbi rabbinî bi-latıyfî rubûbiyyetike terbiyete 
muftekirin ileyke lâ yestağnî anke ebeden. Ve râkıbnî biayni 
inâyetike bi-murâkabetin tehfazunî an kulli târikin yetrukunî 
bi-emrin yesû’ûnî fî nefsi ev yukeddiru aleyye vaktî ve hissî. 
Ev yektubu fî levhin hattan mine’l-hutûti verzuknî râhete’l-
unsi bike ve rakkınî ilâ makami’l-kurbi minke ve ravvih rûhî 
bi-zikrike ve reddidnî beyne rağabin fîke ve rehebin minke. 
Ve reddinî biridâi’rrıdvâni ve evridnî mevâride’l kabûli ve 
heblî fîyke rahmeten minke telummu bihâ şe’asî ve 
tukemmilu biha naksıy. Ve tukavvimu ivecî. Ve teruddu 
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şâridî. Ve tehdî hâirî. Fe inneke rabbu kulli şey’in ve 
murebbiyih. Rahimte’zzevate ve refe’ate derecâte. Fe inne 
kurbeke rûhu’l ervâhu. Ve reyhânu’l efrâh. Ve unvânu’l felâh. 
Ve râhatu kulli murtahi. Tebârekte rabbe’l erbâbi. Ve 
mu’atikarrikabi. Ve kâşife’l azâbi. Vesi’ate kulle şey’in 
rahmeten ve ilmen. Ve ğaferte’zzunûbe hanânen ve hilmen. 
Ve ente’l ğafûru’rrahiymu’l-haliymu’l-aliymu’l-aliyyu’l aziymu. 
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ecmaiyn. 

 
PAZARTESİ  

Gece Duasının Türkçe Anlamı  
 

Bismillahirrahmanirrahîym 
İlâhi! İlmin her malumu kuşatmıştır. Haberdarlığın her 

anlaşılanın batınını ihata etmiştir. Yüceliğinde din gününe 
kadar her zemm edilenden münezzehsin. Alemlerin rabbi 
olan Allah’a hamdolsun.  

Himmetler sana yükselir. Sözler sana çıkar. Sen 
ululuğunda aşkınsın. Sana yükselişlerimizin en yakını 
tenezzüldür ve sen yüceliğinde erişilmezsin. Sana karşı 
takındığımız en şerefli ahlak zelilliktir. Her batında ve zahirde 
zuhur ettin. Her evvelden ve ahirden sonra daima varsın. 
Sen münezzehsin. İlahlar yoktur. Ancak sen varsın. Senden 
başka ilah yoktur. Alınlar senin azametine secde eder. 
Dudaklar senin zikrinle nimetlenir. Her özlem sahibinin 
yükseldiği en büyük isminle senden istiyorum. Dile getirilen 
her isteğin kabulü de ondandır. Bana bir sır ver ki yüksek 
himmetler onu bende arasın. Onurlu nefisler ondan dolayı 
bana uysun.  
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Rabbim! Senden istiyorum ki, sana yükseliş merdivenimi 
tenezzül, sana miracımı boyun eğiş ve zelillik kılasın. Beni 
nurundan bir örtüyle bürü. Böylece her örtülü bana açılsın. 
Beni de her kıskanandan ve gururludan perdelesin. Bana 
öyle bir ahlak ver ki bütün mahlukatı kucaklayayım onunla. 
Onunla her hakkı vereyim. Tıpkı senin her şeyi rahmet ve 
ilimle bürümen gibi.  

Senden başka ilah yoktur. Ey daima diri ve her şeye 
egemen olan! Rabbim! Beni rablığının lütfu ile terbiye et. Bir 
terbiye ki beni sana muhtaç bıraksın ve ebediyen senden 
müstağni kılmasın. Beni inayet gözüyle murakabe et ki bana 
nefsim itibariyle kötülükle ilişmek isteyen veya vaktimi ve 
duygumu bulandıran veya levhte bana bir satır yazmak 
isteyen herkesten korusun. Beni seninle ünsiyet kurma 
rahatlığıyla rızıklandır. Beni sana yakınlık makamına yükselt. 
Ruhumu zikrinle huzura kavuştur. Beni sana umut bağlamak 
ve senden korkmak arasında gidip gelen yap. Bana rıza 
gömleğini giydir. Beni kabul mekanlarına girdir. Senin içinde 
senden bana bir rahmet bahşet. Onunla dağınıklığım 
derlensin, eksiklerim tamamlansın. Eğriliklerim doğrulsun. 
Kaçaklarım geri gelsin. Şaşkınlarım yolunu bulsun. Çünkü 
sen her şeyin Rabbi; terbiye edicisisin. Zatlara rahmet ettin, 
dereceleri yükselttin. Sana yakınlık ruhların rahatıdır, 
sevincin reyhanıdır. Rahata eren herkesin dinlencesidir.  

Ey terbiye edenlerin Rabbi! Boyunları emrine ram eden! 
Azabı gideren. Sen yücesin. Rahmetin ve ilminle her şeyi 
kuşattın. Şefkatin ve hilminle günahları bağışladın. Sen çok 
bağışlayansın, Rahimsin, Halimsin, Alimsin, Alâsın, yüceler 
yücesisin, azamet sahibisin, ulusun.  

Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in, Onun 
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. 
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Virdu yevmil isneyn 
PAZARTESİ  

Gündüz Duasının Arapçası 
 

}≈̄ÊŒ‰ƒÊQ‚̄ÙA ¬̄ÊÃ‰Õ ÂeÊiÀ̄ {

¡̄ŒÊYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡Í__ÊnÍI

‰fÂ»ÙªA‰À ‰iÃÌƒªA ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA ‘ * Í’A‰fÍNÙ≥Í‹ÙA ǖ ‰L‰eÚ‹ÙA‰À * ÂgÃÊßÚA‰À

 œÍnÙ∞‰√ È̄j‰q Ê≈Íø ÚπÍI * ÚπÊƒ‰ß ¯ Â®ÚÒÙ¥‰Õ ©̆Í BÚ≥ È̄ΩÛ∑ È̄j‰q Ê≈Íø‰À * ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹

 ÍPB‰◊ÈÍŒÏnªA ∂̄Ú›ÊaÚ‹ÙA‰À ÍPB‰»ÂJÌrªA ‰≈Íø œÍnÙ∞‰√ ÊpÈÍfÚ≥ * ÍPÚ›Ú∞‰̈ ÙªA‰À Û£ÃÛ§ÂZÙªA‰À

 *‰ß ¯ Ùº‰®ÊUA‰À ÍPÚ‹B‰ZÙªA ©̄ŒÍ¿‰U ǖ ÚπÚª BÁ®ŒÍÒÂø AÁfÊJ * Ê≈Íø ¯ Ê¿ÈÍº‰ß Â¡ŒÍº‰ß B‰Õ

 ÚπÍ¿ÙºÍß * Â Ív‰I B‰Õ ÚπÊƒÍø ¯ Ê®Í¿ÊmÚA Â©ŒÍ¿‰m B‰Õ ÚπÍ¿Ù∏ÂZÍI œ̄√ÊfÈÍÕÚA Â¡ŒÍ∏‰Y B‰Õ

 ÚπÍ÷Ú‹E ǖ œ̄√ÊjÈÍv‰I * ÚπÊƒ‰ß ¯ Ê¿È̄»ÚØ Â ÍJ‰a B‰Õ * Ú∫j̄Ù∑ÍhÍI ¯ ÍŒÊYÚA Ìœ‰Y B‰Õ *B‰Õ 

 ÚπÍN‰¿Ú§‰ß‰À ÚπÍM‰iÊfÛ¥ÍI œ̄M‰eA‰iÍA ÊwÈÍº‰a ÂfÕj̄Âø * ËjÕÍfÚ≥ ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ÚπÏ√Ḡ *

 ¯ ÍIÊfÏNªA –Íg ÍPÃÂ«›̇ªBÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA * ¯ ÍbÊnÏNªA –Íg ÍPÃÂmBÏƒªA‰À *

 ¯ ÍQÙDÏNªA –Íg Ω̄Ù¥‰®ÙªA‰À *Í“ÚºÊ¿ÂVÙªA‰À È̄ΩÛ∏ÙªBÍI Í°ŒÍZÂ¿ÙªÚA j̄ÕÃ̄ÊvÏNªA ǖ Ω̄ŒÍzÙ∞ÏNªA‰À 

 j̄ÕÍfÙ¥ÏNªA‰À * Û∫‰jÊNÂM Ú‹‰À Û∫‰iÊfÂM Ú‹ ¯ ª̇A ÚπÍMA‰hÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA œ»̄ÚªÍA * ÚπÍNÏÕÍf‰YÚBÍI‰À

 Ú∫‰jÊqÚA ÊfÚ¥ÚØ Ú“ÏŒÍ®‰¿ÙªA B‰»ŒÍØ ‰¡Ï«‰Ã‰M Ê≈‰ø ¯ ª̇A * ǖ Ï≈Ú£ Ê≈‰ø ¯ ª̇A ÚπÍNÚ B‰YÍBÍI‰À

ÁjÊŒÚ́  B‰»ÍNÏŒÍª‰kÚA ÚπÍØÚA ÊfÚ¥ÚØ A * π̇Ú∞Ê√A ÍfÚ¥ÚØ x̄Ú›ÊaÍ‹ÙA ¬̄BÚ§Í√ Ê≈Íø‰À * ‰KÍºÂm Ê≈‰ø B‰Õ
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 Í…Íø‰fÍ≥ ǖ Ê≈Û∏‰Õ Ê¡Úª B‰ø BÁ»Õl̄Êƒ‰M Â…Êƒ‰ß * Í…ÍNÚ B‰YÍBÍI ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß ‰iÏfÚ≥ Ê≈‰ø B‰Õ

 Í…ÍN‰¿Ú§‰ß‰À * Í…Íø‰f‰ß Í“‰¿ÙºÛ£ Ê≈Íø Í ÍeÃÂUÂÀ ‰iÃÂ√ ‰k‰jÊIÚA Ê≈‰ø B‰Õ * B‰Õ ‰iÏÃ‰u Ê≈‰ø

 Í…Í¿ÚºÚ≥ ǖ Í…Í¿ÙºÍß Ê≈Íø Â…‰ß‰eÊÀÚA B‰¿ÍI Í∫Ú›ÙØÚ‹ÙA ‰xB‰bÊqÚA * Â…‰øBÚ∏ÊYÚA ‰≤Ïj‰u Ê≈‰ø B‰Õ

 ÎKÕj̄Ú¥Íª ÎfŒÍ®‰I Ú“‰QB‰̈ ÍNÊmÍA ÚπÕÍeB‰√ÛA Í…Í¿Ú∏ÍY īAj̄ÊmÚBÍI * ÈÎKÍZÂø ‰KÚºÚ  ÚπÂJÛºÙ ÚA‰À

 ÎKŒÍJ‰ZÍª *ÎKŒÍVÂ¿Íª È̆jÚÒÊzÂø ‰æA‰¤Âm ÚπÛº‰◊ÊmÚA‰À *  ÍLB‰VÍY ‰©ÙØ‰i Ï¡Â»º̇ªÚA ÚπÛº‰◊ÊmÚA

 ÍKÊŒ‰̈ ÙªA * ÍKÊÕÏjªA‰À ¡̄Ê«‰ÃÙªA ǣBÚ¥Íß ÏΩ‰Y‰À * ı“‰JÍUA‰À ı—B‰Œ‰Y ÚπÍI ¯ ÍŒÊYÚA Ï¡Â»º̇ªÚA *

 ÍPB‰øÃÛºÊ®‰¿ÙªA īA‰jÊmÚBÍI BıÒŒÍZÂø BÁ¿ÙºÍß ÚπÊƒÍø ¯ Ê¿ÈÍº‰ß‰À * ÚπÍM‰iÊfÛ¥ÍI œ̄ª Ê\‰NÙØA‰À

A‰À Í“Ïƒ‰VÙªA ‰lÊƒÚ∑ ÍPAÏhªA‰À t̄Êj‰®Ùª * ÍPBÚ∞ÈÍvªA īA‰ÃÊ√ÚA ‰OÊZ‰M ¯ Ù¥‰ZÊøA‰À *

 ÍPA‰fÍ¥Ê®Â¿ÙªA ÍeÃÂŒÛ¥ÙªA ©̄ŒÍ¿‰U Ê≈Íø ÚπÍNÏƒÍ¿ÍI ¯ ÊvÈÍº‰a‰À * Ë̀ ÃÌJÂm BÁ»Õl̄Êƒ‰M Úπ‰√B‰ZÊJÂm

 w̄Ù¥ÏƒªA ÍPBÚ∞Íu‰À ÍTÀÂfÂZÙªA ÍPB‰¿Ím Ê≈‰ß ‰ Ïl‰ƒ‰M * Í B‰JÊqÚA Ê≈Íø ‰jÏ»ÚÒ‰M ËpÀÌfÛ≥

ÏhªA |̄ÙØÏjªA ÍPB‰JÍUÃÂø‰À È̄¬ * ǣÃÂuÂÃÙªA ≈̄‰ß ÎKÍªBÚ  ÏΩÛ∑ ‰PÊl‰VÊßÚA Úπ‰√B‰ZÊJÂm

 ÚπÍI ‹̇ÍA ÚπÊŒÚªÍA * Ú∫A‰ÃÍm ‰OÊ√ÚC Ê≈‰ø Â¡ÚºÊ®‰Õ Ú‹ Úπ‰√B‰ZÊJÂm * Úπ‰I‰jÙ≥ÚA B‰ø Úπ‰√B‰ZÊJÂm

 Ú∫Ú›Âß ©̄Ø̊‰j‰M ‰©‰ø *ÈÍe‰i‰À ÍfÊ¿‰ZÙªA Ú“‰ZÊJÂm ¯ ÊnÍJÙªÚA Ï¡Â»º̇ªÚA È̄lÍ®ÙªA Í’A‰ej̄ÍI œ̄√

 ÍfÊV‰¿ÙªA‰À ǣÚ›‰VÙªA X̄B‰NÍI ¯ ÊUÈ̄Ã‰M‰À * ǣÊl‰»ÙªA ÍPA‰À‰g ÍPBÚ∞Íu Ê≈‰ß œ̄√ÊeÈ̄j‰U‰À

 ÈÍfÍVÙªA‰À * w̄Ù¥ÏƒªA‰À Í≤Ú›ÍbÙªA Í—‰j‰qB‰JÂø‰À ÈÍf‰ZÙªA‰À ÈÍf‰®ÙªA ÍeÃÂŒÛ≥ Ê≈Íø ¯ ÊvÈÍº‰a‰À

 ÚπÈÍƒ‰¿ÍI ÈÍfÈÍzªA‰À *ÊŒ‰ß ÚπÍI œÍø‰f‰ß œ»̄ÚªÍA ¬̄‰f‰®ÙªA Â≈ÊŒ‰ß Úπ‰®‰ø œÍ÷BÚ¥‰I‰À ÍeÃÂUÂÃÙªA Â≈

 * ÚπÍI œÍø‰f‰ß µ̄ŒÍ¥ÊZ‰NÍI Úπ‰®‰ø –ÍeÃÂUÂÀ ¡̄Ì«‰Ã‰M ‰∆BÚ∏‰ø ¯ ÙªÍfÊIÚBÚØ * Ê©‰¿ÊUA‰À
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 ÚπŒÍØ œÍ∑Ú›Ê»ÍNÊmÍBÍI œÍºÊ¿‰q * Ω̄ŒÍR‰¿ÙªA Ê≈‰ß ‰OÊ«Ïl‰ƒ‰M ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ * ‰…ÚªÍA Ú‹

ÚªB‰®‰M ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ¯ Í§ÏƒªA ≈̄‰ß ‰OÊŒ * j̄Õk̄‰ÃÙªA ≈̄‰ß ‰OÊŒ‰ƒÊ̈ ‰NÊmÍA ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹

 ¯ ÍrÂ¿ÙªA‰À * Âf‰¿‰u B‰Õ Âf‰YÚA B‰Õ ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ * ÚπÍI ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹

 ÂeÃÂVÌnªA ÚπÚª‰À ÂeÃÂUÂÃÙªA * ÂeÃÂJÊ®‰¿ÙªA Ìµ‰ZÙªA ‰OÊ√ÚA‰À *ÈÍƒÍø ÚπÍI ÂgÃÂßÚA œ

 œÈÍƒ‰ß œ̄ªA‰À‰k ÚπÛº‰◊ÊmÚA‰À * ¯ Ù∏ÂM‰À œÍ¿ÊnÂM‰À œ̄√ÊfÂM‰À ÂfÍ®ÊJÂM Î“ÏŒÍ¥‰M Ê≈Íø Ú∫ÂjÍ∞Ê̈ ‰NÊmÚA‰À

 * Â©ÍøB‰VÙªA‰À Â∂È̄jÚ∞Â¿ÙªA‰À Â©Í BÚ¥ÙªA‰À Â™ÍfÊJÂ¿ÙªA‰À Â©ÍØAÏjªA‰À Â©ÍyA‰ÃÙªA ‰OÊ√ÚC * B‰Õ

Â∂È̄jÚ∞Âø B‰Õ Â©Í BÚ≥ B‰Õ Â™ÍfÊJÂø B‰Õ Â©ÍØA‰i B‰Õ Â©ÍyA‰À ‰TB‰ŒÍ̈ ÙªÚA ‰gB‰ŒÍ®ÙªA ‰gB‰ŒÍ®ÙªÚA Â©ÍøB‰U B‰Õ 

 ‰gÚ›‰¿ÙªA ‰gÚ›‰¿ÙªA Ú—B‰VÏƒªA Ú—B‰VÏƒªÚA œÍQB‰ŒÍ́  B‰Õ –ÍgB‰ŒÍß B‰Õ ‰TB‰ŒÍ̈ ÙªA * Í…ÍI Ê≈‰ø B‰Õ

 ÍeÃÂUÂÃÙªA Í“‰øÈÍfÚ¥Â¿ÍI ÚπÊŒÚªÍA ÂΩÏm‰Ã‰MÚA‰À ÚπÂNÙº‰◊‰m B‰¿ŒÍØ ÚπÛº‰◊ÊmÚA –ÍgÚ›‰ø‰À œ̄MB‰V‰√

 ǣÏÀÚ‹ÙA * Ω̄‰zÙØÚ‹ÙA Í—B‰Œ‰ZÙªA ¯̀ ÀÂi‰À Ω̄‰¿Ù∑Ú‹ÙA īÃÂ√‰À * ǣ‰kÚ‹ÙA Í“‰¿ÊYÏjªA Í¢B‰nÍI‰À

 * Ω̄ÊzÚ∞ÙªA‰À ¯̀ ÀÌjªBÍI µ̄ÍIBÏnªA È̄Ω‰UÚ‹ÙA µ̄ÛºÂbÙªA Í’B‰¿‰m‰À * Í—‰iÃÌvªBÍI ¡̄ÍMB‰bÙªA‰À

 ÍSÊ®‰JÙªA‰À * ∆̄B‰Œ‰JÙªA‰À Í“‰ÕA‰f»̄ÙªBÍI īÃÌƒªA‰À *Í®ÙªBÍI Í“‰¿ÊYÏjªA‰À ∆̄B‰øÚ‹ÙA‰À î̄Í∏Ê¿ÏNªA‰À ¡̄Ùº

 ”Ú∞ÚÒÊvÂ¿ÙªA ÎfÏ¿‰ZÂø * ‰”J‰NÊVÂ¿ÙªA ǣÃÂmÏjªA‰À * ”‰z‰MÊjÂ¿ÙªA È̄œÍ∞ÏvªA‰À * È̄œÍJÏƒªA‰À
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PAZARTESİ  
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Allâhumme innî es’eluke’nnûra ve’l-hudâ. Ve’l-edebe fî 
ıktida. Ve eûzu bike min şerri nefsî. Ve min şerri kulli kâtıin 
yaktaunî anke. Lâ ilâhe illâ ente kaddis nefsî mineşşubuhati 
ve’l ahlâkısseyyiat. Ve’lhuzûzi ve’l-ğafelati. Vec’alnî abden 
mutıy’an leke fî cemiy’ il hâlâti. Ya Aliymu allimnî min ilmike. 
Ya Hakiymu eyyidnî bihukmike. Ya Semiy’u esmi’nî minke, 
Ya Basiyru bassırnî fî alâike. Ya Habiyru fehhimnî anke. Ya 
Hayyu ehyinî bizikrike. Ya Muriydu hallis iradetî bikudretike 
ve azametike. İnneke alâ kulli şey’in kadiyr. Allâhumme innî 
es’eluke billâhûti zittedbiyr. Ve’nnâsûti zitteshiyr. Vel akli 
zitte’siyr. El muhiyti bil kulli ve’lcumleti vettafsılî fî’ttasvîri 
vettakdîri ilâhî es’eluke bizatike’lletî lâ tudreku velâ tudrek. 
Ve biehadiyyetike’lletî men tevehheme fîha’lmeiyyete fekad 
eşreke. Ve bi’ihâtatikelletî men zanne fî ezeliyyetiha ğayren 
fekad efike. Ve min nizâmil’ihlâsı fekad infekke. Ya men 
sulibe anhu tenziyhen ma lem yekun fî kıdemihi. Ya men 
kaddere an kulli şey’in bi’ihâtatihi ve azametihi. Ya men 
ebreze nura vucûdihi min zulmeti ademihi. Ya men savvere 
eşhâsa’l-eflaki bima evdeahu min ilmihi fî kalemihi. Ya men 
sarrefe ahkâmehu biesrâri hikemihi unâdiyke’stiğâsete 
be’îdin likariybin. Ve etlubuke talebe muhibbin lihabiybin. Ve 
es’eluke suâle mud’tarrin limucîbin. Es’eluke allâhumme ref’a 
hicâbilğaybi. Ve halli ikaâli’lvehmi ve’rraybi. Allâhumme 
ehyinî bike hayâten vacibeten. Ve allimnî minke ilmen 
muhiytan biesrari’l-ma’lumati. Veftah lî bikudretike kenzel 
cenneti vel’arşi vezzâti. Ve’mhaknî tahte envâri’ssıfâti. Ve 
hallısnî bi minnetike min cemiy’il kuyûdi’lmu’kıdati. 
Subhâneke tenzîhan subbuhun tenezzehe an simâti’l-hudûsi 
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ve sıfâti’nnaksi. Kuddûsun tetahhere min eşbahi’zzemmi ve 
mûcibâ’tirrafdı. Subhâneke e’cezte kulle talibin anil vusûli 
ileyke illâ bike. Subhâneke lâ ya’lemu men ente sivake. 
Subhâneke ma ekrabeke me’a tereffu’i ulâke. Allâhumme 
elbisnî subhate’l-hamdi ve reddinî biridâi’l-izzi ve tevvicnî 
bitaci’l celali ve’lmecdi. Ve cerridnî an sıfatî zevâti’l hezli 
ve’lciddi. Ve hallısnî min kuyûdi’l addi ve’lhaddi ve 
mubaşereti’l hılafi ve’nnaksı ve’zzıddı bimennike. İlâhî ademî 
bike aynu’lvucûdi ve bekaî meake aynu’l-ademi. Fe ebdilnî 
mekane tevehhumi vucûdî meake bi tahkıykı adamî bike. 
Vecme’a şemlî bi’istihlâkî fiyke. Lâ ilâhe illâ ente tenezzehte 
anilmesîli. Lâ ilâhe illâ ente teâleyte aninneziyri. Lâ ilâhe illâ 
ente isteğneyte anil veziyri ve’lmuşiyri. Lâ ilâhe illâ ente ya 
Ehadu ya Samedu. Lâ ilâhe illâ ente bike’l vucûdu ve 
lekessucûdu. Ve ente’l-hakku’l ma’bûdu. Euzubike minnî ve 
es’eluke zevâlî annî. Ve estağfiruke min tekıyyetin tub’idu ve 
tudnî ve tusmî ve tuknî. Entel vâdiu ve’rrâfiu ve’l mubdiu vel 
katıu vel muferriku vel câmiu. Yâ Vâdiu ya Râfiu ya Mubdiu 
ya Kâtıu ya Muferriku ya Camiul’iyazel iyâze’l-ğiyâse’l-ğiyâse 
ya İyâzî ya Ğıyâsî ennecâten necâtel melâzel melâze. Ya 
men bihi necâtî ve melâzî es’eluke fîma seeltuke ve 
etevesselu ileyke bimukaddimetil vucûdil evveli. Ve nûril 
ekmeli ve rûhil hayâtil efdali. Ve bi-satırrahmetil ezeli. Ve 
semâilhuluki’l ecellissabikı birrûhi velfadli. Ve’lhâtimi bissûreti 
vel ba’si. Vennûri bi’lhidâyeti ve’lbeyâni. Verrahmeti bil’ilmi 
vettemkiyni vel’emâni muhammedini’l mustafâ. Ve’rrasûli’ 
lmuctebâ ve’ssafiyyu’l-murtaza vennebiyyil muktedâ 
sallallâhu aleyhi ve alâ alihi ve sahbihi ve selleme tesliymen 
kesiyra ilâ yevmiddiyn velhamdulillâhi rabbil âlemiyn.  
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PAZARTESİ  
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı 

 
Bismillahirrahmanirrahîym 

Allah’ım! Senden nur ve hidayet, uymada edep 
istiyorum. Nefsimin şerrinden ve beni senden koparan her 
koparıcının şerrinden sana sığınırım. İlahlar yoktur ancak 
Sen varsın. Nefsimi şüphelerden, kötü ahlaktan, maddi 
hazlardan, gafletlerden arındır. Beni, her durumda sana itaat 
eden bir kul eyle.  

Ey bilen! Bana ilminden öğret. Ey hüküm ve hikmet 
sahibi! Beni hüküm ve hikmetinle destekle. Ey işiten! Bana 
kendinden duyur. Ey gören! Bana nimetlerini göster. Ey her 
şeyden haberdar! Bana kendini anlat. Ey diri! Beni zikrinle 
dirilt. Ey irade sahibi! Kudretin ve azametinle irademi arındır. 
Muhakkak senin her şeye gücün yeter.  

Allah’ım! Senden tedbir sahibi bir lahut, musahhar 
kılınmış bir nasut, etkili, külli, mücmeli ve mufassalı tasvir ve 
takdirde kuşatan bir akıl istiyorum.  

İlahi! İdrak edilmeyen, terk edilmeyen zatınla, beraberlik 
vehmedenin şirke gireceği tekliğinle, ezeliliğinde başkasının 
varlığını zannedenin iftira ettiği, ihlas nizamından ayrılacağı 
kuşatıcılığınla senden istiyorum.  

Ey kadimliğiyle beraber olmayan şeylerin kendisinden 
tenzih edilen! Ey ihatası ve azametiyle her şeyi takdir eden! 
Ey varlık nurunu adem zulmetinden çıkaran! Ey kalemine 
yerleştirdiği ilmiyle feleklerin şahıslarını tasvir eden! Ey 
hikmetlerinin sırlarıyla hükümlerini uygulayan! Uzak olanın 
yakın olandan yardım istemesi gibi sana sesleniyorum. 
Sevenin sevgilisini istemesi gibi seni istiyorum. Muhtaç 
olanın icabet edenden dilenmesi gibi senden istiyorum.  

Allah’ım! Senden gayp perdelerinin kaldırılmasını, vehim 
ve şüphe sarığının çözülmesini istiyorum. Allah’ım! Beni, 
zorunlu bir hayat bahşederek kendinle dirilt. Bana, 
malumatların sırlarını kuşatan bir ilim öğret kendinden. 
Kudretinle bana cenneti, arşı ve zatı aç. Sıfatların nurları 
altında beni sil. Beni düğümleyen tüm bağlardan lütfunla 
kurtar. Sen münezzehsin. Apaydınlık bir tenzih. Sonradan 
olmalık özelliklerinden ve eksiklik sıfatlarından berilik bir 
kutsilik sahibisin ki, yergi şüphelerinden ve reddedilme 
gereklerinden uzaksın. Sen münezzehsin. Sana ulaşmak 
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isteyenlerin tümü, seninle olmaksızın sana ulaşmaktan 
acizdir. Sen münezzehsin, senin kim olduğunu senden 
başkası bilemez. Sen münezzehsin, yüceliğine rağmen ne 
kadar da yakınsın.  

Allah’ım! Bana hamd elbisesini giydir, izzet ridasıyla 
üzerimi ört, başıma celal ve ululuk tacını geçir. Şaka ve 
ciddiyet zatlarının sıfatlarından beni arındır. Sayı ve sınır 
karşıtlarından, farklılık ve eksiklik içinde olmaktan lütfunla 
beni kurtar.  

İlahi! Seninle yok olmam varlığını aynı, seninle baka 
bulmam yokluğun aynıdır. Seninle yok oluşumu 
gerçekleştirmek suretiyle seninle beraber varlığımı 
vehmetme mekanından uzaklaştır beni. Sende yok etmek 
suretiyle beni derle, topla. Senden başka ilah yoktur. 
Benzerden, benzerlikten münezzehsin. Senden başka ilah 
yoktur, denk olmaktan münezzehsin sen yüceler yücesisin. 
Senden başka ilah yoktur, yardımcı ve danışmandan 
müstağnisin. Senden başka ilah yoktur.  

Ey Ahad! Ey samed! Senden başka ilah yoktur, varlık 
seninledir ve secdeler sanadır. Sen Hak mabudsun. Benden 
sana sığınırım ve kendimden zeval bulmayı istiyorum 
senden. Seni uzaklaştıran, beni yakınlaştıran, seni ululayan 
ve beni gizleyen bir takiyyeden dolayı senden bağışlanma 
diliyorum. Alçaltan, yükselten, yoktan, örneksiz var eden, 
kesen, ayıran ve toplayan sensin.  

Ey alçaltan! Ey yükselten! Ey yoktan, benzersiz var 
eden! Ey kesen! Ey ayıran! Ey toplayan! Sana sığınıyorum. 
Sana sığınıyorum. Senden yardım istiyorum, senden yardım 
istiyorum.  

Ey sığınağım! Ey sığınağım! Kurtar! Kurtar! Beni 
himayene al! Beni himayene al. Ey kurtuluşumun sebebi ve 
sığınağım! Senden istediğim şeyleri isterken, ilk varlığın 
öncüsünü, en mükemmel nuru, en üstün hayatın ruhunu, 
ezeli rahmetin yayıcısını. En ulu ahlakın semasını, ruh ve 
fazilet öncüsünü, suret ve gönderiliş hatemini, hadiyat ve 
beyanla gönderileni, ilim, temkin ve eman rahmetini, 
Muhammed Mustafa’yı, seçilmiş Rasulu, razı olunmuş safiyi, 
önder Nebiyi vesile kılıyorum. 

Allah’ım! Ona, ehlibeytine, ashabına kıyamet gününe 
kadar salât ve selam et. Alemlerin rabbi olan Allah’a 
hamdolsun. 



45 

 

Virdu leyleti’l selase 
SALI  

Gece Duasının Arapça Okunuşu 
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SALI  
Gece Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

İlâhî enteş şediydul batşi. Eliymul ahzi. Aziymul kahril 
muteâlî anil ezdâdi ve endâdi. Vel munezzihi anissahibeti vel 
evlâdi. Şa’nuke kahrul a’dâi ve kam’ul cebbârîn. Temkuru 
bimen teşâu ve ente hayrul mâkiriyn. Es’eluke bismikellezî 
ehazte bihinnevâsî. Ve ehracte bihi minessayasî. Ve kazefte 
bihirru’be fî kulûbil a’dâi. Ve eşkayte bihi ehleşşekâi. En 
tumiddenî birakiykatin min rekaiki ismikeşşedîydi. Tesrî fî 
kuvâyel cuz’iyyeti vel külliyyeti hattâ etemekkene min fi’ali 
ma uriydu. Felâ yesilu ileyye zulmu zâlimin bisûin ve lâ yestû 
aleyye mutekebbirun bicevrin. Vec’al ğadabî leke ve fîke 
makrûnen biğadabike linefsike. Ve etmis alâ vucûhi a’dâî 
vemsah’hum alâ mekânetihim veşdud alâ kulûbihim vadrib 
beynî ve beynehum bisûrin’llehu, bâbun batınuhu, 
fihirrahmetu ve zâhiruhu, min kıbelihi el azâbu inneke 
şedîydul batşi eliymûl ahzi. Ve kezâlike ahzu rabbike izâ 
ehazel kurâ ve hiye zâlimetun inne ahzehu eliymun 
şediydun. Rabbi eğninî bike ammen sivake ğanâen yuğnînî 
ğâyetel ğınâ an külli hazzin yed’ûnî ilâ zâhiri külli halkin ev 
bâtini emrin ve belliğnî ğâyete teysiyri. Verfa’nî ilâ sidreti 
muntehâye. Ve’eşhidnî kevnel vucûdi devriyyen vesseyri 
kevriyyen hattâ uâyine sirrettenziyle ilâ ennihayati velavdi 
ilâ’l-bidayati hattâ yenkatıal kelamu ve teskune hareketullâmi 
ve tümhâ annî nuktau’l-ğayni ve yeûdel vahidu ilâ’l-isneyni. 
İlâhî yessir aleyye bissirrillezî yessertehu alâ kesiyrin min 
evliyâike teysiyren yu’cimu annî ğayme ğanâiy ve eyyidni fî 
zâlike kullihi binûrin şa’şeaniyyi bihatfin yahtifu basara külli 
hâsidin minel cinni vel insi ve heblî meleketel ğalabeti likülli 
makamin. Ve eğninî ammen sivake ğinâen yusbitu fakrî 
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ileyke innekel ğaniyyu’l-hamiydu. El veliyyul-meciydul -
kerimur-reşiyd. Ve sallallahu alâ seyyidina muhammedin ve 
âlihi ve sahbihi ecmaiyn. Kale eş-şeyhu teğammedehullâhu 
biğufrânihi. Ve eskenehu e’lâ ğurafi cinânihi: Zahare aleyye 
şeyhâni muhibâni fîl halveti fî cebelil fethi senete aşrin ve sitti 
mietin fe kâle ehaduhuma: Ervi anni ilâ külli tâlibin sâdikın ve 
ilâ külli murîydin muvâfık. 

 
SALI  

Gece Duasının Türkçe Anlamı  
 

Bismillahirrahmanirrahîym 
İlahi! Senin baskının şiddetli, yakalaman elem vericidir. 

Kahrın azimdir. Zıtlardan ve eşlerden yücesin. Eş ve 
çocuktan münezzehsin. Düşmanları kahretmek, zorbaları 
ezmek senin şanındır. Dilediğine tuzak kurarsın, sen tuzak 
kuranların en iyisisin. Kimi perçemlerden yakalayıp 
müstahkem kalelerden çıkardığın, düşmanların yüreklerine 
korku saldığın, bedbahtları mutsuz kıldığın ismin hakkı için 
senden istiyorum. Şiddetle yakalan isminin kullarından birini 
bana yardım olarak gönder ki benim cüzi ve külli 
kuvvetlerime sirayet etsin, böylece istediğimi yapabileyim. 
Hiçbir zalimin zulmü bana ilişmesin, hiçbir zorba zulümle 
beni korkutmasın. Öfkemi senin için, seninle ve senin öfkenle 
birlik kıl. Düşmanlarımın yüzünü ört, onları oldukları yerde 
başka varlıklara döndür. Kalplerini bağla. Benimle onlar 
arasına bir sur çek. Bu surun bir kapısı olsun. İçi rahmet, dışı 
ise yönelenlere azap olsun. Çünkü senin baskının şiddetli ve 
yakalaman elem vericidir. 

“Rabbin, haksızlık eden memleketleri (onların halkını) 
yakaladığında, onun yakalayışı işte böyle (şiddetlidir). 
Muhakkak onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir!” 
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Rabbim! Beni seninle müstağni kıl ki, senden başkasına 
muhtaç olmayayım. Bana öyle bir zenginlik ver ki hiçbir 
hazza ihtiyaç duymayayım. Beni her mahlukun zahirine veya 
batınına çağıran bir şeye meyletmeyeyim. Beni 
kolaylaştırılmışlığın en son noktasına ulaştır. Beni sidre-i 
münteha’ma vardır. Varlığın devirselliğine, seyrin 
küreselliğine şahit kıl, ta ki tenzilin sonlara gelişinin, 
başlangıçlara dönüşünün sırrını göreyim. Ki kelam kesilsin, 
“lam”ın hareketi dursun, benden “gayn”ın noktası düşsün, bir 
ikiye dönsün.  

Allah’ım! Bir çok velin için kolaylaştırdığın sırrınla benim 
için de kolaylaştır. Öyle bir kolaylaştırma ki, müstağniliğimin 
bulutunu dağıtsın. Bunların tümünde parıldayan bir nurla 
beni destekle. Bu nur cinlerden ve insanlardan her hasetçinin 
gözünü kamaştırsın. Bana her makama galip gelme 
melekesini bahşet. Beni senden başkasından müstağni kıl. 
Ki sana muhtaçlığım sabit olsun. Çünkü Gani ve övgüye 
layık olan Hamid sensin. Veli, ulu, kerem sahibi ve doğrultan 
sensin.  

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, ehlibeytine ve tüm 
ashabına salât ve selam et.  

Şeyh (Allah bağışlamasıyla onu bürüsün, cennetlerinin 
en yüce köşklerine yerleştirsin) dedi ki: yüz on altı senesinde 
fetih dağında halvette bulunduğum sırada heybetli iki şeyh 
bana göründü. Biri dedi ki: Bunu benden bütün sadık 
taliplere ve bütün muvafık müritlere rivayet et. 
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Virdu yevmil sulasa  
SALI  

Gündüz Duasının Arapça Okunuşu  
 

}Í’B‰QÚ›ÌRªA ¬̄ÊÃ‰Õ ÂeÊiÀ̄{
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 ÚπÍN‰JÊŒ‰»ÍI * ÚπÍMÏÃÛ¥ÍI BÓÕÃ̄Ú≥ * ÚπÍMÏlÍ®ÍI AÁlÕl̄‰ß *Í®ÍI BÁ√B‰®Âø ÚπÍN‰ÕB‰ƒ * AÁkÈ̄l‰®Âø

 ÚπÍ¿ŒÍ§Ê®‰NÍI * ÚπÍN‰ŒÍ∑Êl‰M‰À ÚπÍ¿ŒÍºÊ®‰NÍI BÁøÏjÚ∏Âø ı›ÏV‰JÂø * Í—ÏlÍ®ÙªA ‰©ÚºÍa ¯ ÊnÍJÙªÚA‰À

 ǣÃÂJÚ¥ÙªA‰À * ǣÃÂuÂÃÙªA‰À Í“ÚºÊuÂÃÙªA ‰WÍ«B‰ƒ‰ø œ̄ª ÊΩÈ̄»‰m‰À * X̄B‰NÍI ¯ ÊUÈ̄Ã‰M‰À

 īBÚ≥‰ÃÙªA‰À Í“‰øA‰jÚ∏ÙªA *ÍƒÊŒ‰I Ê±ÈÍªÚA‰À īA‰jÚ¥ÙªA īA‰e‰À B‰ŒÊ√ÌfªA īA‰e ǖ ÚπÍIB‰JÊYÚA ‰≈ÊŒ‰I‰À œ

 * ÂLÃÛºÛ¥ÙªA ÏœÚªÍA ‰eBÚ¥Êƒ‰M ”ÏN‰Y ı“‰JÊŒ‰«‰À ı—‰ÃÙÒ‰m ÚπÍ¿ÊmÍA īÃÂ√ Ê≈Íø ¯ Ù≥ÂkÊiA‰À

 Ầ A‰ÀÊiÚ‹ÙA‰À * Ầ B‰JÊqÚ‹ÙA‰À ÂpÃÛ∞ÌƒªA Ï–‰fÚª ‰©‰zÊb‰M‰À * ÂLBÚ≥ī Â…Úª ÊOª̇‰g Ê≈‰ø B‰Õ

B‰J‰VÙªA Í—‰jÍI * Í—‰jÍmBÚ∑Ú‹ÙA Â∂B‰ƒÊßÚA Í…ÊÕ‰fÚª ÊO‰®‰z‰a‰À * Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA ÚπÍªB‰ø B‰Õ

 * ÚπÊŒÚªÍA ‹̇ÍA ÚπÊƒÍø B‰VÊƒ‰ø Ú‹‰À ÚD‰VÙº‰ø Ú‹ * ÚπÍI ‹̇ÍA Ú“‰√B‰ßÍA Ú‹‰À * ‰æBÚ∏ÈÍMÍA Ú‹‰À
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 B‰¿Ú∑ œÍ÷A‰fÊßÚA ‰≈ÊŒ‰I‰À œÍƒÊŒ‰I ÊfÍßB‰I ÚπÊŒÚªÍA ËÿÍV‰NÙºÂø ÚπÊŒÚº‰ß ËΩÍJÙ¥Âø Ú∫ÂfÊJ‰ß B‰√ÚA
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 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA*
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SALI  
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Rabbi edhılnî fî lucceti bahri ehadiyyetike. Ve tamtâmi 
temmi vâhidiyyetike ve kavvinî bikuvveti satveti sultâni 
ferdâniyyetike. Hatta ehruce ilâ fedâi siati rahmetike. Ve fî 
vechî le meânu berkıl kurbi min esâri rahmetike. Muhâben 
biheybetike. Kaviyyen bi kuvvetike. Azîzen bi izzetike. 
Muânen bi inâyetike. Muazzizen bi bita’zîmike. Mubeccelen 
mukerremen bita’liymike ve tezkiyetike. Ve elbisnî 
hıla’elizzeti velkabûli. Ve sehhil liye menâhice’l-vuslati vel 
vusûli. Ve tevvicnî bitâcil kerâmeti vel vekaari. Ve ellif beynî 
ve beyne ahbâbike fî dâriddunyâ ve dâril karâri. Verzuknî 
min nûri ismike satveten ve heybeten hattâ tenkaade ileyyel 
kulûbu vel’ervâhu. Ve tahda’a ledeyyel nufûsu vel’eşbâhu. 
Ya men zellet lehu rikabu cebâbireti. Ve hada’at ledeyhi 
a’nâkul ekâsireti. Ya mâlike’ddunya vel âhireti. Lâ melce’e ve 
lâ menca minke illâ ileyke. Ve lâ iânete illa bike. Ve lâ ittikale 
illa aleyke. İdf’a annî keyde’l-hâsidîne. Ve zulumati şerril 
mu’anidiyne. Vahminî tahte surâdikati izzetike. Ya ekremel 
ekremiyne. İlâhî eyyid zahirî fî tahsîli meradıyke. Ve nevvir 
kalbî ve sirrî li-littılaı alâ menahıci mesâiyke. İlâhi ve seyyidî 
keyfe usaddu an babike bi heybetin minke ve kad ve radtuhu 
alâ sikatin bike ve keyfe tueyyisunî min atâike ve kad 
eredtenî bi-duâike. Veha ena abduke mukbilun aleyke 
multecîun ileyke bâid beynî ve beyne a’dâî kema bâadte 
beynel meşrıkı vel mağribi. Va’tıf ebsarehum ve zelzil 
akdâmehum ve aşğılhum annî ve nuri kudsike ve celali 
mecdike feinneke entallâhul mu’tî celâilenniamil mubecceli’l-
mukerremi ihfaznî bicelâli kudsike ve mecdike inneke 
entallâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şeriyke leke ve 
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neşhedu enne muhammeden abduke ve rasûluke ve 
safiyyuke ve halîluke limen nâcâke biletâifi’r-ra’feti 
ve’rrahmeti [merreteyn / iki defa] ya hayyû ya kayyum ya 
kâşife esrâri’lmeârifi vel’ulûmi. Ve sallallâhu alâ seyyidiynâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn subhâne 
rabbike rabbil izzeti ammâ yasîfûn ve selâmun alelmurseliyn 
velhamdulillâhi rabbil âlemiyn. 

 
SALI Gündüz Duasının Türkçe Anlamı 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Rabbim! Beni tekliğinin denizinin derinliğine, birliğinin 
kabaran dalgalarına sok. Ferdaniyetinin, egemenliğinin, 
satvetinin kuvvetiyle beni güçlendir ki rahmetinin genişliğinin 
fezasına yüzümde rahmetinin izinden kaynaklanan yakınlık 
yıldırımları parlayarak çıkayım. Heybetinle heybet 
kazanayım. Kuvvetinle kuvvetleneyim. İzzetinle galip 
geleyim. İnayetinle gözetileyim. Azametinle aziz olayım. 
Öğretmen ve tezkiyenle ikrama nail olmuş üstün olayım. 
İzzet ve kabul hilatini üzerime giydir. Vuslat ve kavuşma 
yollarını bana kolaylaştır. Keramet ve vakar tacını başıma 
geçir. Dünya yurdunda ve sürekli kalış yurdunda benimle 
sevdiklerini kaynaştır. İsminin nurundan bana öyle bir satvet 
bahşet ki kalpler ve ruhlar peşimden gelsin. Nefisler ve 
bedenler önümde boyun eğsin.  

Ey, zorbaların önünde boyun eğdiği! Huzurunda 
kisraların eğildiği! Ey dünya ve ahiret hükümdarı! Senden 
sadece sana sığınılır, senden sadece seninle kurtulunur. 
Yardım ancak sendendir. Sadece sana güvenilir. Hasetçilerin 
tuzağını benden uzaklaştır ve inatçıların kötülüklerinin 
karanlıklarını.  
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Ey kerem sahiplerinin en kerimi! Beni izzetinin 
gölgesinde himaye et.  

İlahi! Senin rızanı elde etme hususunda zahirimi 
destekle. Senin fiillerinin yollarına muttali olmam için kalbimi 
ve sırrımı nurlandır. 

İlahi! Efendim! Senden umduğunu bulmadan kapından 
nasıl alıkonabilirim; oysa ben sana güvenerek kapına geldim. 
Senin kapında bağışından nasıl ümidimi kesebilirim ki, 
benden sana dua etmemi isteyen sensin! İşte ben senin 
kulunum, sana yöneldim, sığındım. Beni düşmanlarımdan 
uzak tut. Tıpkı doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi. 
Onların gözlerini al, ayaklarını kaydır, kutsiyetinin nuruyla, 
ululuğunun celaliyle onları benden alıkoy. Çünkü görkemli 
nimetleri verensin, bağışlayansın, ikram edensin. Kutsiyetinin 
ve ululuğunun celaliyle beni koru. Çünkü sen kendisinden 
başka ilah olmayansın. Sen birsin, ortağın yoktur.  

Şahitlik ederiz ki Muhammed senin kulun, Rasulun, safin 
ve halilindir. Şefkat ve rahmet lütuflarıyla sana münacat 
edenlerin dostudur. 

Ey daima diri, ey her şeye egemen olan! İrfan ve ilim 
sırlarının üzerindeki perdeyi kaldır. 

Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in, 
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun.  

Senin izzet sahibi rabbin, onların isnat etmekte oldukları 
vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün 
Rasullere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a 
hamdolsun. 
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Virdu leyleti’l erbia’ 
 

ÇARŞAMBA  
Gece Duasının Arapça Okunuşu 
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 ≈̆Í∑B‰m * Î∫È̄j‰Z‰NÂø È̄ΩÛ∑ ǖ ‰≈Û∏Ên‰Õ‰À * Î…ÈÍU‰Ã‰NÂø È̄ΩÛ∑ Ú“ÚºÊJÍ≥ œ̄√‰fÍUÚBÚØ * ‰©ÍøB‰U‰À

 ¯ ‰»ÊUÀ̄ Í…ÊŒÚªÍA ÊO‰»ÏU‰Ã‰M –Íhª̇A ÚπÍ¿ÊmÍA ÂSÊŒ‰Y Ê≈Íø ∂̆È̄jÚ∞‰NÂø È̄ΩÛ∑ ÍPB‰N‰q

 È̆¬B‰M ‘ÁfÂ« Ú—‰ÀÊh‰U œÈÍƒÍø ÔΩÛ∑ ‰oÍJ‰NÙ¥‰ŒÚØ ¯ ‰¿ÍºÚ∑‰À œ̄M‰eA‰iÍA Â ‰fÊƒÍß ÊOº̇‰Z‰¿ÊyA‰À

 Ê≈Íø ‰ÃÂ«) –Íhª̇A ‰¡º̇‰m‰À Í…ÊŒÚº‰ß Û A ”º̇‰u ”Ú∞ÚÒÊvÂ¿ÙªA ÎfÏ¿‰ZÂø ÍeÊjÚ∞ÙªA Í“‰øB‰øÍA

ÊOÂJÊR‰M Ê¡Úª Â Ú‹ÊÃÚª] (PAÈjø T›Q [Íª ōÍJ‰NÙ¥Â¿ÙªA Û“ÏŒÍ√B‰√ÚA Â¬Ú›ÏnªA Í…ÊŒÚº‰ß ”‰mÃÂ¿ *

 Í±ÍªÚA Ê≈Íø ÏfÍ¿‰NÊmÚA ¡̆ÊmÍA È̄ΩÛ∏ÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA B‰√ÚA Ú‹‰À ‰ÃÂ« B‰ø ‰ÃÂ« ‰ÃÂ« B‰Õ ‰ÃÂ« Ê≈‰ø B‰Õ
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 ǖ j̆ÈÍRÚ∏‰NÂø È̄ΩÛ∑ Ú—‰fÊY‰À œ̄√‰f»̄ÊrÂM Ê∆ÚA ÎeÃÂ»Êr‰ø È̄ΩÛ∑ Í“Ú¥ŒÍ¥‰ZÍI Í°ŒÍZÂ¿ÙªA ÍKÊŒ‰̈ ÙªA

 Ú—‰jÊRÚ∑‰À È̆µ‰Y È̄ΩÛ∑ ≈̄Í B‰I j̄Í«B§̇ªA Ú—‰fÊY‰À Ï¡ÂQ Î“Ú¥ŒÍ¥‰Y È̄ΩÛ∑ j̄Í«BÚ£ ǖ ÎfÈÍY‰ÃÂø È̄ΩÛ∑

 ËjÍ«BÚ£ ËKÊŒÚ́  ÏœÚº‰ß ”Ú∞Êb‰Õ Ú‹ ”ÏN‰Y ≈̄Í B‰JÙªA‰À * Ë≈Í B‰I ÔœÍ∞‰a œÈÍƒ‰ß ÂKŒÍ̈ ‰Õ Ú‹‰À

 *ÂQ Û A Ω̄Û≥ ‰OÊ√ÚA ‰OÊ√ÚC ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ÂPÃÛ∏Úº‰ø Í Íf‰ŒÍI Ê≈‰ø B‰Õ ÏΩÛ∏ÙªA œ̄√Êf»̄ÊqÚA‰À Ï¡

 ‰∆ÃÂJ‰®Ùº‰Õ Ê¡»̄ÍyÊÃ‰a ǖ Ê¡Â«Êi‰g * Â¬ÃÌŒÚ¥ÙªA Ìœ‰ZÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û ÚA C * –ÍfÈÍŒ‰m

 œÍ÷A‰fÍ√ Â©‰¿Ên‰M –j̄Ê»‰U‰À –È̄jÍm Ú∫‰fÊƒÍß Ë’A‰Ã‰m –Íf‰ƒ‰m ‰OÊ√ÚC ÚπÊŒÚº‰ß Ë¬Ú›‰m

 ¯ ‰¿ÙºÛ£ Ú∫īÃÂƒÍI ‰PÊÃ‰Z‰ø œÍ÷B‰ßÂe ÂKŒÍVÂM‰À * ‰OÊŒ‰ŒÊYÚA‰À ¯ ‰NÊŒ‰ø ÚπÍYÀÂjÍI *

 œÍ®ŒÍ¿‰U ‰OÙ∏Úº‰ø ¯ ÙºÚ≥‰À –j̄‰v‰I‰À œÍ®Ê¿‰m Ú∫Íf‰ŒÍI‰À œÈÍI‰i ‰OÊ√ÚBÚØ * ‰OÙØÏj‰q‰À

 œÍ®ŒÍy‰À * –īÊfÚ≥ ‰OÊŒÚºÊßÚA‰À * –j̄Ù∑Íg ‰OÊ®ÚØ‰i‰À * īA‰ÃÊ√Ú‹ÙA ‰iÃÂ√ ‰OÙ∑‰iB‰J‰M *

 īA‰jÊmÚ‹ÙA ‰±ÍqBÚ∑‰À * īB‰¿ÊßÚ‹ÙA ‰KÍ«A‰À‰À *‰ΩÍJÊnÂø‰À īB‰NÊmÚ‹ÙA  * ǖ ‰OÊ«Ïl‰ƒ‰M

 ÍPB‰Q‰fÊZÂ¿ÙªA ÍPB‰¿Ím Ê≈‰ß ÚπÍªÚ›‰U È̄ÃÂ¿Âm * Ê≈‰ß ÚπÍªB‰¿Ú∑ Û“‰JÊMÂi ÊOÚº‰ß‰À

 ÍPA‰Ã‰»ÏrªA‰À ÍPBÚØ‡ÙA‰À w̄Í÷BÚ¥ÏƒªBÍI B‰»ÊŒÚªÍA ∂̄ÌjÚÒÏNªA * ÚπÍMA‰g ÍeÃÂ»ÂrÍI ÊP‰iB‰√ÚA‰À

 ÂPA‰Ã‰¿ÏnªA‰À ‰∆ÃÂy‰iÚ‹ÙA * ÂfÊV‰¿ÙªA ÚπÚª ÌlÍ®ÙªA‰À Â©‰mÊÀÚ‹ÙA ÂLB‰ƒÍVÙªA‰À Â©ÚØÊiÚ‹ÙA

 Â©‰ƒÊøÚ‹ÙA * ¯̀ ÀÌjªA‰À Í“Ú∏Í÷Ú›‰¿ÙªA ÌL‰i‰À B‰ƒÌI‰i ËpÀÌfÛ≥ Ë̀ ÃÌJÂm * œÍuB‰ŒÏvªA ÂiÈ̄Ã‰ƒÂø

 ‰ïÃÂŒ‰»ÙªA j̄ÊZ‰I Ê≈Íø ”Ú≥Êj‰̈ ÙªA ÂhÍ¥ÊƒÂø‰À Í“Ï¿»̄ÚªÊfÂ¿ÙªA j̄Í«A‰Ã‰VÙªA‰À Í“‰¿ÍºÙ§Â¿ÙªA * ÂgÃÂßÚA

Íø ÚπÍI ‰KÚ¥‰MÊiA A‰gÍA ÎfÍmB‰Y‰À ‰KÚ≥‰À A‰gÍA µ̆ÍmBÚ́  Ê≈ * ÚπŒÍUB‰√ÛA‰À ÚπÕÍeB‰√ÛA œÍ∏ŒÍº‰ø

 ÚπÍIB‰JÍI Ë±Í≥A‰À ÂKŒÍVÂM ÚπÏ√ÚA ÂfÍ¥‰NÊ®‰Õ‰À Â©‰¿Ên‰M ÚπÏ√ÍA Â¡ÚºÊ®‰Õ ˘ ÍnÚ∑ ÎfÊJ‰ß Ú—B‰UB‰ƒÂø
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 ı›ÍŒ∑‰À ÚπÍ√ÀÂe Ê≈Íø ÂfÍV‰Õ Ú‹ È̆jÚÒÊzÂø Ú“Ú∞Ù≥‰À *œ»̄ÚªÍA ÚπÛº‰◊ÊmÚA –Íhª̇A ¡̄ÊmÍ‹ÙBÍI 

 j̄Ù∏ÌrªA ‰ΩÊ«ÚA Í…ÍI ‰OÊZ‰ƒ‰ø‰À ÍPBÚ∑‰j‰JÙªA Í…ÍI ‰OÙª‰lÊ√ÚA‰À ÍPA‰jÊŒ‰bÙªA Í…ÍI ‰OÊzÚØÚA

 ÍPA‰eB‰ÕÈ̄lªA * Í∫ÊjÈÍrªA ‰ΩÊ«ÚA Í…ÍI ‰OÊb‰n‰√‰À ÍPB‰¿Ûº§̊ªA ‰≈Íø Í…ÍI ‰OÊU‰jÊaÚA‰À

 ÍPB‰÷B‰√ÏfªA‰À *‰ÃÊ√ÚA ōÍIÚ›‰ø Ê≈Íø ÏœÚº‰ß ‰|ŒÍ∞ÂM Ê∆ÚA ‰iB‰vÊIÚA œÈÍƒ‰ß Í…ÍI Ìe‰jÂM B‰ø Ú∫īA

 ı—‰jÍuBÚ≥ Ê¡»̄ÕÍfÊÕÚA‰À ı—‰jÍmB‰a –ÍeB‰ßÚ‹ÙA * œ̄ª ÃÛºÊV‰Õ Bı≥A‰jÊqÍA ÚπÊƒÍø œÈÍ§‰Y ÊΩ‰®ÊUA‰À

 È̆œÍ∞‰a j̆ÊøÚA ÏΩÛ∑ * ÏœÚº‰ß È̆jÍm È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß œ̄ª Â±ÍrÙ∏‰Õ‰À * ∆̆BÚÒÊŒ‰q ÏΩÛ∑ Â∂j̄ÊZ‰Õ‰À

 È̆–Ã̄Ú́ *īÃÌƒªA ‰iÃÂ√ B‰Õ *  ĭÃÂNÊn‰ø È̄ΩÛ∑ ‰±ÍqBÚ∑ B‰Õ * īÃÂøÛ‹ÙA Â©ÍUÊj‰ø ÚπÊŒÚªÍA *

 ÂiÀÂjÌrªA Â©ÚØÊfÂM ÚπÍI‰À * ÂiÃÛ∞Ú́  B‰Õ Â¡ŒÍY‰i B‰Õ ÈÍL‰i B‰Õ * ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À

 AÁ ÍRÚ∑ BÁ¿ŒÍºÊn‰M ‰¡º̇‰m‰À Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m*

 
ÇARŞAMBA  

Gece Duasının Türkçe Okunuşu 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
İlâhiy ismuke seyyidül esmâ. Ve biyedike melekûtu’l ardı 

vessemâi. Ente’l kaâimu bikülli şey’in. Ve huve alâ külli şey’i. 
Sebete leke ğınâ’u. Veftekara ilâ feyzi cûdike’l akdesi 
küllema sivake’l-el’uluh vel’ena. Es’eluke bi’ismike elleziy 
cema’te bihi beyne’l-mutekaâbilati ve’l-muteferrikaâti’l-halki 
vel emri. Ve ekamte bihi ğaybe külle zâhirin ve ezharte bihi 
şehâdete külle ğâibin en tehebe liy samedâniyyeh usekkinu 
bihâ muteharrike kudretike hatta yeteharreke fiy küllu sâkin. 
Ve yeskun fiy küllu muteharrik. Fe’eci’ddiniy kıble küllu 



58 

 

müteveccihin. Ve câmia şetâti külli müteferrıkın min haysu 
esmuke ellezî teveccehte ileyhi vechetiy vadmehallet indehu 
irâdetiy ve kelimâtiy feyaktebise küllün minniy cezvete hüden 
taâmmin huve min (imâmeti’l-ferdi muhammedin el-
mustafâ sallallâhu aleyhi ve sellem elleziy levlâhu lemma 
tesbut) [selâsetu merrâtin / bu kısım üç defa okunacak] 
enâniyyetu'l-muktebisi lî mûsâ aleyhi esselâm. Yâ men huve 
yâ hu huve mâ huve velâ ene es’eluke bikülli ismin 
estemi’dde min elfin el-ğâyb el-muhiyt bihakiykati küllu 
meşhûdin en tüşâhideniy vahdete küllu mütekessirin fiy 
bâtıni külli hakk ve kesrete küllu muvahhadin fiy zâhiri külli 
hakiykatin sümme vahdete zâhiri ve’l-bâtini hattâ lâ yahfâ 
aleyye ğaybun zâhir. Vela yeğiybu anniy hafiyyun bâtınun. 
Ve eşhedeniy el-külli yâ men biyedihi melekûtu külli şey’in 
ente ente kulillâhu (s.a.v.) sümme zerhum fiy havdıhim 
yel’abûn. Elif- Laaâm- Miiym. Allahû lâ ilâhe illâ huve el-
hayyul el-kayyum. Seyyidî selâmün aleyke ente senediy 
sevâun indeke sirriy ve cehriy tesmau nidâiyi ve tücîbu duâiy 
mehavvate binûrike zulumatiy. Ve ahyeyte birûhike meytetiy. 
Fe’ente rabbî ve biyedike sem’iy ve basariy ve kalbiy 
melekate cemiy’î. Ve şerrefte vedıyî. Ve a’leyte kadrîy ve 
ref’ate zikrîy. Tebârekte nûra el-envâr. Ve kâaşife’l-esrâr. Ve 
vâhibe’l-a’mâr. Ve müsbilel estâr. Tenezzehte fiy sumuvvi 
celâlike an simâti’l-muhdesât. Ve alet rütbetu kemâlike an’it-
tetarruki ileyhâ binnekaisi ve âafâti veşşehevâti. Ve enâret 
bişuhûdi zâtike’leradûne vessemavât. Leke’l-mecdu’l-erfau’ 
ve’l-cennatu’l-evsau ve’l-izzu’l-emna’u. Subbûhun kuddûsun 
rabbünâ ve rabbul melâiketi verrûh. Münevvir’us-sâyâsî’l- 
muzlimeti velcevâhiri’l-müdlehimmeti ve münkizu’l-ğarkâ min 
bahri'l-heyûlâ. Eûzubike min ğâsikın izâ vekabe ve hâsidin 
izâ irtekab. Meliykiy ünâdiyke münâcâte abdin kesiyrin 
ya’lemu enneke tesmau ve ya’tekıdu enneke tuciybu vâkıfun 
bibâbike vakfete mudtarrin lâ yecidu min dûnike vekiyla. 
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Es’eluke ilâhiy bil’ismi elleziy efadte bihi hayrâti ve enzelte 
bihi’l-berekâti ve menahte bihi ehle’şşükri’z-ziyâdet. Ve 
ahracte bihi mine’z-zulumâti ve nesahte bihi ehle şirki ve’d-
denâati. En tüfiyda aleyye min melâbisi envârike mâ teruddü 
bihî annî ebsâre’l-eadiy hâsireten ve eydiyhum kaâsireh. 
Vec’al hazzî minke işrâkan yec’lû liy külle emrin hafiyy. Ve 
yekşifu liy an külli sirrin aleyye ve yahriku külle şeytânin 
ğaviyyin. Yâ nûrennûr yâ kâşife külli mestûr. İleyke merci’ul 
umûr. Ve bike tüdfe’uşşurûr. Yâ rabbi yâ rahiymu yâ ğafûr. 
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve selleme tesliymen kesiyrâ. 

 
ÇARŞAMBA  

Gece Duasının Türkçe Anlamı 
 

Bismillahirrahmanirrahîym 
İlahi! Senin ismin bütün isimlerin efendisidir. Arzın ve 

semanın melekutu senin elindedir. Sen her şeyin üzerinde 
kaimsin. O, her şeyin üzerindedir. Müstağnilik senin için 
sabittir. Senden başka, o ve ben olarak her şey senin kutsal 
cömertliğinin feyzine muhtaçtır. Yaratma ve emrin bütün 
karşıtlarını ve ayrılarını cem ettiğin, bütün zahirlerin gaybını 
ikame ettiğin, bütün gaiplerin görünenlerini izhar ettiğin ismin 
hakkı için senden istiyorum. Bana öyle bir samedanilik 
bahşet ki onunla kudretinin muharrikini durdurayım, böylece 
içimdeki bütün sakinler harekete geçsin. İçimde bütün 
hareketliler de sakin olsun. Kendimi bütün yönelenlerin 
kıblesi, bütün dağınıkların derleyicisi bulayım. İsmin hakkı 
için ki yüzümü ona yönelttim, onun yanında irademi ve 
sözümü savurdum. Herkes benden bir kap eksiksiz hidayet 
alsın. O, yegane imam Muhammed Mustafa’nın 
hidayetidir. Eğer o olmasaydı, bu varlık olmazdı.-(bu 
kısım üç kere okunacak)- Musa’nın (a.s) benliğini iktibas 
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etsin benden herkes. Ey O olan! Ey O! O, ne Odur ne de 
ben. Bütün görünenlerin hakikatini kuşatan bin gaipten 
kaynaklanan ismin hakkı için senden istiyorum. Her çok’un 
birliğini her hakkın içinde ve her hakikatin zahirinde bütün 
birlerin çokluğunu, sonra zahirin ve batının birliğini bana 
göster, ki zahirin gaybi ve batının gizliliği benden 
saklanmasın. Ey her şeyin melekutu elinde olan! Bana küllü 
göster. Sen sensin.  

Sen Allah de, sonra da onları oyunlarıyla baş başa 
bırak…Elif. Lam. Mim. Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O 
daima diridir, her şeyin üzerinde kaimdir.  

Efendim! Selam üzerine olsun. Sen benim efendimsin. 
Benim gizlim de açığım da senin yanında birdir. Benim 
seslenişimi duyarsın ve dualarıma icabet edersin. Nurunla 
benim zulmetimi sildin. Benim ölümü hayatınla dirilttin. Sen 
benim rabbimsin, kulağım, gözüm ve kalbim senin elindedir. 
Sen benim her şeyimin sahibisin. Aşağılığımı şereflendirdin, 
değerimi yükselttin, şanımı yücelttin.  

Nurların nuru, sırların açıcısı, ömürlerin bahşedicisi, 
perdelerin kaldırıcısı sen yücesin. Celalinin ululuğunda 
sonradan olma varlıkların özelliklerinden berisin. Kemalinin 
mertebesi eksikliklerin, ayıpların ve şehvetlerin yol 
bulmasına kapalı olacak kadar yücedir.  

Zatının şühuduyla arzlar ve semalar nurlandı. En yüce 
ululuk, en geniş cennetler ve en ulaşılmaz üstünlük senindir. 
Münezzehtir, beridir rabbimiz ve meleklerin ve ruhun 
rabbidir. Karanlık dehlizleri, gizli cevherleri aydınlatan, heyuli 
denizde boğulanları kurtarandır. Çöken karanlıktan, göz 
diken hasetçiden sana sığınırım.  

Ey benim padişahım! Sana sesleniyorum, kırık, senin 
işittiğini bilen, senin icabet ettiğine inanan bir kul olarak sana 
yalvarıyorum. Muhtaç ve zor durumdaki biri olarak kapında 
durdum, senden başka da vekil bulamıyorum.  
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İlahi! Hayırları bahşettiğin, bereketleri indirdiğin ve şükür 
ehline fazlalıkları lütfettiğin, kullarını karanlıklardan 
çıkardığın, şirk ve alçaklık ehlini gazaba uğrattığın ismin 
hakkı için senden istiyorum: nurlarının giysilerini üzerime 
geçir. Ki düşmanların zarar veren bakışlarını, eksilten ellerini 
benden alıkoysun. Senden payıma aydınlanma ver ki her 
gizli şey benim için açığa çıksın. Her yüce sırrı benim için 
belirginleştirsin. Azdıran her şeytanı da yaksın. Ey nurun 
nuru! Her örtülüyü açan! Bütün işlerin dönüşü sanadır. Bütün 
kötülükler seninle savılır.  

Ey Rab! Ey Rahim! Ey Gafur!  
Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in, 

ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. 
 

Virdu yevmil’l-erbea’ 
ÇARŞAMBA  

Gündüz Duasının Arapça Okunuşu 
 

}Í’B‰®‰IÊiÚfiÙA ¬̄ÊÃ‰Õ ÂeÊiÀ̄{

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ÚπÍmÊfÛ≥ īA‰ÃÊ√ÚA ÍeÃÂ»ÂrÍI ¯ Êøj̄Ù∑ÚA ÈÍL‰i * ∆̄BÚÒÙºÂm Í—‰ÃÙÒ‰m īÃÂ»Û§ÍI œ̄√ÊfÈÍÕÚA‰À

‰¿ÊmÚA Í≤īB‰®‰ø ÍPB‰ZÊJÂm ǖ ‰Kº̇Ú¥‰MÚA ”ÏN‰Y ÚπÍnÊ√ÛA ÚπÍ÷B * ”Úº‰ß ¯ Â®ÍºÙÒÂÕ BÁJº̊Ú¥‰M

 ǖ Â…‰NÊß‰eÊÀÚA B‰ø B‰»ÍI ‰fÍ«B‰qÛ‹Í –ÍeÃÂ»Âq ¡̄ÍªA‰Ã‰ß ǖ –ÍeÃÂUÂÀ ÍPAÏi‰g īA‰jÊmÚA

 ÍPÃÛ∏Úº‰¿ÙªA‰À ÍπÙºÂ¿ÙªA ¡̄ÍªA‰Ã‰ß * ǖ ÚπÍM‰iÊfÛ≥ È̄jÍm ∆̄B‰Õ‰j‰m ǖ Úπ‰mÊfÛ≥ ‰≈ÍÕB‰ßÛA‰À
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 ÍPÃÂmBÏƒªA‰À ÍPÃÂ«›̇ªA ÍfÍ«A‰Ã‰q * ”ÏN‰Y ı“ÏøF‰ß ı“‰¿Ù∏ÍY‰À ı“ÏøB‰M ı“ÚØj̄Ê®‰ø ¯ ÙØÈ̄j‰ß‰À

 ÍPA‰eÃÂUÊÃ‰¿ÙªA ǖ Í“ÚÒÍn‰JÊƒÂ¿ÙªA Í…Í¥Í÷BÚ≥‰e µ̄Í÷FÚ≥‰i ”Úº‰ß Â©Íº˙ ÚA‰À ‹̇ÍA Ë¬ÃÛºÊ®‰ø ”Ú¥ÊJ‰Õ Ú‹

 * ÍPB‰Õ‡ÙA µ̄Í÷BÚ¥‰Y Í∫A‰iÊeÍA Ê≈‰ß Í“‰®Í√B‰¿ÙªA ∆̄A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA Ú“‰¿ÙºÛ£ B‰»ÍI Â©ÚØÊeÚA‰À *

 ÍfÊqÌjªA‰À ÍeA‰eÃ̄ÙªA‰À Í“ÏJ‰Z‰¿ÙªA ÍPB‰VÈÍŒ‰»Â¿ÍI ¯̀ A‰ÀÊiÚ‹ÙA‰À ÍLÃÛºÛ¥ÙªA ǖ B‰»ÍI Â≤Ïj‰v‰MÚA‰À

 ÍeB‰qÏjªA‰À * ÂLÃÛºÙÒ‰¿ÙªA ÂKÍªBÒ̇ªA‰À ÂLÃÂJÊZ‰¿ÙªA ÌKÍZÂ¿ÙªA ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√ÍA * B‰Õ

 ÍLÃÛºÛ¥ÙªA ‰KÈÍºÚ¥Âø * ÍLÀÂjÛ∏ÙªA ‰±ÍqBÚ∑ B‰Õ‰À *›̇‰ß ‰OÊ√ÚA‰À ÂiBÏN‰m‰À ÍLÃÂŒÂ̈ ÙªA Â¬

 ÍLÃÂ√ÌhªA ÂiB∞̇Ú́  ÍLÃÂŒÂ®ÙªA * AÁiB∞̇Ú́  Êæ‰l‰Õ Ê¡Úª Ê≈‰ø B‰Õ * AÁiBÏN‰m Êæ‰l‰Õ Ê¡Úª Ê≈‰ø B‰Õ‰À *

 Û•ŒÍ∞‰Y B‰Õ ÂiBÏN‰m B‰Õ ÂiB∞̇Ú́  B‰Õ * Â©ÍØA‰e B‰Õ œÍ≥A‰À B‰Õ * B‰Õ Â≤ÃÛÒ‰ß B‰Õ Â≈ÍnÊZÂø B‰Õ

‰m B‰Õ ÂlÕl̄‰ß B‰Õ Â±ŒÍÒÚª B‰Õ Â≤Â⁄‰i Â¬Ú› * ¯ Í≥‰À ¯ Ù§Ú∞ÊYA‰À œ̄√ÊjÂNÊmA‰À œ̄ª ÊjÍ∞Ù́ ÍA

 œ̄√ÏlÍßÚA‰À œ̄I Ê≤ÚCÊiA‰À œ̄I Ê±ÛÒÙªA‰À ÏœÚº‰ß Ê±Ò̇‰®‰M‰À ÏœÚªÍA Ê≈ÍnÊYÚA‰À œÈÍƒ‰ß Ê©ÚØÊeA‰À

 œ̄ªB‰¿ÊßÚA Í’ÃÂnÍI ¯ Õk̄B‰VÂM Ú‹‰À œ̄ªB‰®ÍØ \̄ŒÍJÚ¥ÍI œ̄√ÊhÍaA‰¤ÂM Ú‹‰À ¯ Ê¿ÈÍº‰m‰À

 ¯ Ù∑īA‰f‰M‰À È̄¬BÏNªA ÚπÍ∞ÙÒÛºÍI ı›ÍUB‰ß * Ï¬B‰®ÙªA ÚπÍN‰¿ÊY‰i w̄ÍªB‰a‰À * Ú‹‰À

 Ú∫A‰ÃÍm Îf‰YÚA ”ÚªÍA ¯ ÊUÈ̄Ã‰ZÂM * Â…º̇Û∑ œ̄√ÙD‰q œ̄ª Ê\ÍºÊuÚA‰À œÈÍƒ‰ß Â±ÊßA‰À ¯ ÍØB‰ß‰À

 * ‰îÍ¿ÍªB§̇ªA ‰≈Íø ÂOÊƒÛ∑ œÈÍ√ÍA Úπ‰√B‰ZÊJÂm ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ * Â¡‰YÊiÚA ‰OÊ√ÚA‰À

 ‰îÍ¿ÍYAÏjªA * ‰¡º̇‰m‰À Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À

 ‰îÍ®‰¿ÊUÚA * ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À* 
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ÇARŞAMBA  
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirahmânirrahîym 

Rabbi ekrimniy bişuhûdi envâri kudsike. Ve eyyidnî 
bizuhûri setvati sultâni unsike hattâ etekallebe fî subhâti 
meârifi esmâike. Tekalluben yutliunî alâ esrâri zerrâti vucûdî 
fî avâlim şuhûdî liuşâhide biha ma evda’tehu fî avâlimi’l-mulki 
vel melekût. Ve uâyine kudseke fiy sereyâni sirri kudretike fî 
şevâhidil lâhûti vennâsût. Ve arrifniy ma’rifeten taâmmeten 
ve hikmeten aâmmeten hattâ lâ yebka ma’lûmun illâ ve 
ettaliu alâ rekaâıkı dekaâ ıkıhi’l-munbesitati fiy el-mevcûdât. 
Ve edfau bihâ zulmetel ekvânil mâniati an idrâki hakaâıkı’l-
aâyât. Ve etessarrefu bihâ fiy’l-kulûbi ve’l ervâhi bi 
müheyyicâtil mehabbeti vel vidâdi verruşdi verreşâd. İnneke 
entel muhibbu’l-mahbûbu vettâlibu’lmatlûb. Yâ mukallibel 
kulûb. Ve yâ kâşifel kurûb. Ve ente allâmulğuyûbi 
vessetâru’luyûb ğaffâru’z-zunûb. Yâ men lem yezel ğaffâr. 
Ve yâ men lem yezel settâr. Yâ ğaffâru, yâ settâru, yâ hafiyz. 
Yâ vâfî yâ dâfî. Yâ muhsinu yâ atûfu yâ raûfu yâ latiyfu yâ 
aziyzu yâ selâm. İğfirliy vesturniy vahfezniy vekıniy vedfe’ 
anniy ve ahsin ileyye vetaattaf aleyye ve’l-tufbiy ve aiznî ve 
sellimniy velâ tuâhizniy bikabîhi fîâlî ve lâ tucâziyniy bisû’i 
a‘mâliy ve tedârikniy aâcilen bilutfike tâm. Ve hâlıs rahmetike 
aâmme. Velâ tuhavvicniy ilâ ehadin sivâke. Ve âfiniy va’fu 
anniy ve eslihliy şa’niy kullehu. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke 
inniy kuntu minezzâlimiyn. Ve ente erhamurrahimiyn. Ve 
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve sahbihi 
ve selleme ecmaiyn. Vel hamdulillâhi rabbil âlemiyn. 
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ÇARŞAMBA  
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı 

 
Bismillahirrahmanirrahîym 

Rabbim! Kutsiyetinin nurlarını müşahede etmekle beni 
onurlandır. Ünsiyetinin hakimiyet satvetinin zuhuruyla beni 
destekle. Ki isimlerinin marifet parıldayışları içinde yüzeyim. 
Bir yüzüş ki, şühud alemlerinde varlığımın zerrelerinin 
sırlarına muttali olayım, onunla mülk ve melekut alemlerine 
yerleştirdiğin hakikatleri göreyim. Kudretinin sırrının lahut ve 
nasut müşahedelerine sirayet edişine tanık olayım. Bana 
eksiksiz bir marifet ve genel bir hikmet ver ki, varlıkların içine 
yayılmış malumatların inceliklerinin bütün kıvrımlarını, 
derinliklerini bileyim. Onunla, ayetlerin hakikatlerini idrak 
etmeye engel olan varlık karanlıklarını savayım. Muhabbet, 
sevgi, meveddet, doğruluk ve rüşt teşvikleriyle kalpler ve 
ruhlar üzerinde tasarrufta bulunayım. Çünkü seven, sevilen, 
isteyen ve istenen sensin. Ey kalpleri çekip çeviren! Ey 
sıkıntıları gideren! Sen en gizli gaipleri bilensin, kusurları 
çokça örtensin, günahları çokça bağışlayansın. Ey hep 
bağışlayan ve ey daima kusurları örten! Ey bağışlayan! Ey 
örten! Ey koruyan! Ey vefa eden! Ey savunan! Ey ihsan 
eden! Ey acıyan! Ey şefkat eden! Ey Latif! Ey Aziz! Ey 
selamet bahşeden Selam! Beni bağışla, günahlarımı ört, 
beni koru, beni muhafaza et, günahları, kötülükleri benden 
sav, bana ihsan et, bana acı, bana lütfet, beni aziz kıl ve 
bana selamet bahşet. Çirkin fiillerimden dolayı beni 
sorgulama, kötü amellerimden ötürü beni cezalandırma, en 
kısa zamanda eksiksiz lütfünla, genel rahmetinin 
kurtarıcılığıyla imdadıma yetiş. Beni senden başka hiç 
kimseye muhtaç etme. Bana sıhhat ver, beni affet, bütün 
işlerimi, hallerimi ıslah et. Senden başka ilah yoktur. Sen 
münezzehsin. Kuşkusuz ben zalimlerden oldum. Sen 
merhamet edenlerin en merhametlisisin.  

Allah’ın salat ve selamı efendimiz Muhammed’in, onun 
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin 
rabbi olan Allah’a hamdolsun. 
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Virdu leyleti’l hamis 
 

PERŞEMBE  
Gece Duasının Arapça Okunuşu 

 

}ōŒÍ¿‰bÙªA Í“ÚºÊŒÚª ÂeÊiÀ̄{

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 BÂ»ÂJÈÍM‰jÂø‰À ÍLB‰JÊmÚ‹ÙA ÂKÈÍJ‰nÂø ‰OÊ√ÚC –ÍfÈÍŒ‰m * ÍLÃÛºÛ¥ÙªA Â≤È̄j‰vÂø‰À

B‰»ÂJÈÍºÚ¥Âø‰À *  ǣ‰ÀÛ‹ÙA ÍLB‰JÊmÚ‹ÙA ‰KŒÍMÊj‰M ÊO‰z‰NÙ≥ÍA ¯ ª̇A Í“‰¿Ù∏ÍZÙªBÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA *

 Ω̄Ú∞ÊmÚ‹ÙA ǖ ”Úº‰ßÚ‹ÙA ‰ ÍQÙD‰M‰À * AÁeÃÂ®Âu ÍLB‰JÊmÚ‹ÙA ‰KŒÍMÊj‰M œ̄√‰f‰»Êr‰M Ê∆ÚA

 j̄Í«B§̇ªA ÍeÃÂ»ÂrÍI B‰»ÊƒÍø ‰≈Í B‰JÙªA ‰f‰»ÊqÚA ”ÏN‰Y ı‹ÀÂlÂ√‰À *ǖ ‰æÏÀÚ‹ÙA‰À ≈̄ÊŒ‰ß 

 j̄Ía‡ÙA * ÍLB‰JÊmÚ‹ÙA ‰KÏJ‰nÂø‰À ÍKÈÍM‰jÂ¿ÙªA ÍeÃÂ»ÂrÍI ÍKŒÍMÊjÏNªA Ú“‰¿Ù∏ÍY Ú•‰ZÙªÚA‰À

 ÍKÈÍJ‰nÂ¿ÙªBÍI Bı≥ÃÂJÊn‰ø * ≈̄ÊŒ‰̈ ÙªBÍI ≈̄ÊŒ‰®ÙªA ‰≈ÊŒ‰ß ‰K‰VÊYÚA Ú›ÚØ * ÏœÚªÍA µ̄ÙªÚA œ»̄ÚªÍA

ÏN‰Y Í≤īB‰®‰¿ÙªA Â±Ê»Ú∑ ‰ÃÂ« –Íhª̇A ∆̄ÊgÍ‹ÙA ‰̀ B‰NÙ∞Íø Î“‰ÕA‰fÍI È̄ΩÛ∑ ǖ ‰µÚºÚÒÊ√ÍA ”

 ĭÃÛÒÊn‰ø ¡̆ŒÍ≥‰i ÏΩÛ∑ Í…ÍI ‰OÊZ‰N‰NÙØÍA –Íhª̇A ©̄ÕÍf‰JÙªA ÚπÍ¿ÊmÍBÍI * È̄ÃÂ¿ÂnÍª Ê≈‰ø B‰Õ

 æ̆B‰®‰NÂø ÌΩÛ∑ Â|Í∞‰bÊƒ‰Õ Í…Í÷B‰¿ÊmÚA * È̄ΩÛ∑ Â™ÍfÊJÂø ‰OÊ√ÚC Â≈ÊZ‰√ Ú›ÍI ‰OÊ√ÚA‰À ÚπÍI ÔΩÛ∑‰À

 Í…ÕīB‰I‰À ÿ̆ÊŒ‰q *‰ZÙªA ÚπÚºÚØ Î“‰ÕA‰fÍI È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ÈÍL‰i B‰Õ ÂfÊ¿ * B‰Õ ÂjÙ∏ÌrªA ÚπÚª‰À

 Î“‰ÕB‰»Í√ È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß œÍ≥B‰I * j̆ÊŒ‰a È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ÂSÍßB‰JÙªA ‰OÊ√ÚC * Â≠ÍªBÍI ≈̄Í A‰Ã‰JÙªA Â≈Í BÍI

 īÃÂøÛ‹ÙA ÍPB‰ÕBÚ́ * ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙºÍª ∂̄ÊkÈ̄jªA Û°ÍmB‰I * ǖ ÏœÚº‰ß‰À œ̄ª Ï¡Â»º̇ªÚA Í∫‰iB‰I
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ÙA ‰≈Õj̄Ía‡ * ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Ê¡»̄ÍªE‰À ÎfÏ¿‰ZÂø ”Úº‰ß ‰OÙ∑‰iB‰I B‰¿Ú∑ * Â…Ï√ÍA ‰¡ŒÍ«A‰jÊIÍA‰À

 ¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI Â…Ï√ÍA‰À ÚπÊŒÚªÍA‰À ÚπÊƒÍø * ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ‰©ÕÍf‰I B‰Õ

 Â∆ÃÛ∏‰ŒÚØ Ê≈Û∑ Â…Úª ÂæÃÛ¥‰Õ B‰¿Ï√ÍBÚØ AÁjÊøÚA ”‰zÚ≥ A‰gÍA‰À ~̄ÊiÚ‹ÙA‰À* ‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA 

 ÎOÍIB‰Q È̄ΩÛ∑ ‰ΩÊJÚ≥ ÂOÍIBÏRªA * ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ µ̆Í B‰√‰À ÎOÍøB‰u È̄ΩÛ∑ ‰fÊ®‰I œÍ≥B‰JÙªA‰À

 Ú∫A‰ÃÍm ‰eÃÂUÊÃ‰ø Ú‹‰À * ÂPÃÛ∏Úº‰¿ÙªA‰À Û“‰¿Ú§‰®ÙªA‰À ÂPÀÂj‰J‰VÙªA‰À Â’B‰Õj̄ÊJÍ∏ÙªA ÚπÚª *

§̇ªA ‰fÊŒÚ∑ ÂfÍŒJÂM‰À ‰≈ÕīBÏJ‰VÙªA Âj‰»Ù¥‰M ‰îÍ¿ÍªB * ‰≈ÕÍfÍZÙºÂ¿ÙªA ‰ΩÊ¿‰q ÂeÈÍf‰JÂM‰À * ÌæÍhÂM‰À

 ‰≈Õj̄ÈÍJÚ∏‰NÂ¿ÙªA ‰LBÚ≥ī * ÎKÍªBÚ́  È̄ΩÛ∑ ‰KÍªBÚ́  B‰Õ ÚπÛº‰◊ÊmÚA * È̄ΩÛ∑ Ú∫īÊfÂø B‰Õ‰À

 ÎLīB‰« * B‰¿ÍI‰À ÚπÍN‰JÊŒ‰« ÍPBÚ≥ÍeA‰jÂm‰À ÚπÍN‰¿Ú§‰ß īA‰kÍA‰À ÚπÍ÷B‰Õj̄ÊJÍ∑ Í’A‰ej̄ÍI œ̄√ÈÍe‰i

ÚπÍª‰g ‰’A‰i‰À ÚπÍN‰JÊŒ‰« Ê≈Íø ı“‰JÊŒ‰« œ̄√‰ÃÂnÙ∏‰M Ê∆ÚA ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA Â…Â¿ÚºÊ®‰Õ Ú‹ B‰¿Íø Í…ÈÍºÛ∑ 

 ÂiB‰vÊIÚ‹ÙA B‰»Úª Â©‰rÊb‰M‰À ÂLÃÛºÛ¥ÙªA B‰»Úª Â©‰zÊb‰M * ĭBÏJ‰U È̄ΩÛ∑ Ú“‰ŒÍuB‰√ ¯ Ù∏ÈÍº‰ø‰À

 ÎfŒÍƒ‰ß * ÎfÕj̄‰ø ∆̆BÚÒÊŒ‰q‰À * Ú∫Íf‰ŒÍI Â…ÂN‰ŒÍuB‰√ *Âg ÏœÚº‰ß µ̄ÊIÚA‰À ǖ Í“ÏÕÍeÃÂJÂ®ÙªA Ïæ

 B‰ÕBÚÒ‰bÙªA‰À Ω̄ÚªÏhªA ‰≈Íø ¯ Ê¿ÍvÊßÚA‰À Í…ÈÍºÛ∑ ÚπÍª‰g * Ω̄‰¿‰®ÙªA‰À ǣÊÃÚ¥ÙªA ǖ œ̄√ÊfÈÍÕÚA‰À

 ÍLÀÂjÛ∏ÙªA Â±ÍqBÚ∑‰À ÍLÃÛºÛ¥ÙªA ÂOÈÍJ‰RÂø ‰OÊ√ÚA ‰OÊ√ÚC * ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ * ”º̇‰u‰À

Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Í…ÍªE ” *BÁ¿ŒÍºÊn‰M ‰¡º̇‰m‰À* 
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PERŞEMBE  
Gece Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Seyyidi ente müsebbibul esbâbi ve mürettibuhâ. 
Musarriful kulûbi ve mukallibuhâ. Es’eluke bilhikmetilletiy 
iktedat tertibel esbâbil el evvel. Ve te’siyre el-âla fiy’l-esfel. 
En tuşahideniy tertibel esbâbi suûden ve nuzûlen hattâ 
eşhede’l bâtine min ha bişuhûdi’z-zâhir. Ve’l-evvele fi aynil 
aâhırî. Ve el haza hikmetet tertiybi bişuhudil murettibi ve 
musebbebel esbâbi mesbûka bilmusebbib. Felâ ehcubun 
aynel ayni bilğayn. İlâhi elki ileyye miftâhel iznilleziy huve 
kehful me’ârifi hattâ intaleka fiy kulli bidâyetin bi’ismikel 
bediy’illezif tetahte bihi kulle rakıymin mestur. Yâ men 
lisumuvvi esmaihi yenhafidû küllü muteâl. Ve küllü bike ve 
ente bilâ nahnu, ente mubdiu külli şey’in ve bârih. Felekel 
hamdu yâ rabbi alâ külli bidâyeh. Ve leke şükrü yâ bâki alâ 
külli nihâyeh. Entel bâisu alâ küllü hayrin. Bâtinul bevâtini 
baliğu ğayatil umur. Bâsiturrızki lil âlemiyn barik allâhumme li 
ve âleyye fil aâhiriyn. Kemâ bârekte alâ muhammedin ve 
aâlihim ecmâiyn. Ve ibrâhiyme innehu minke ve ileyke ve 
innehu bismillâhirramânirrahim. Yâ bediy’assemavâti vel 
ardi, ve iza kadâ emren fe innemâ yekûlu lehû kun fe yekûn. 
İlâhi entessâbitu kable külli sâbit. Vel bakîy ba’de külli 
sâmitin ve nâtıkın. Lâ ilâhe illâ ente. Ve lâ mevcude sivâke. 
Lekel kibriyâu vel ceberûtu vel azametu vel melekût. 
Tekherul cebbâriyne ve tubiydu keydezzâlimin. Ve tubeddidu 
şemlel mulhidiyn. Ve tuzillu rikaâbel mütekebbiriyn. Es’eluke 
yâ ğâlibe küllü ğâlib. Ve yâ müdrike külli hârib. Reddiniy 
biridâi kibriyâike, ve izâri azametike, ve sûradikaâti 
heybetike, ve bimâ verâe zâlike küllihi, mimmâ lâ ya’lemuhu 
illâ ente, en teksuveniy heybeten min heybetike tahdau lehâl 
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kulûbu ve tahşau lehâl ebsar. Ve mellikniy nâsiyete külli 
cebbârin anit. ve Şeytânin meriyd. Nasiyetehu biyedik. Ve 
ebkı aleyye zullel ubûdiyyeti fiy zâlike küllihi ve a’simni 
minezzuleli vel hatâya. Ve eyyidniy fiyl kavli vel ameli ente, 
ente müsebbitul kulûbi ve kâşiful kurûb. Lâ ilâhe illâ ente. Ve 
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ecmaiyn. 
Ve selleme tesliymen. 

 
 

PERŞEMBE  
Gece Duasının Türkçe Anlamı 

 
Bismillahirrahmanirrahîym 

Efendim! Sen sebeplerin müsebbibi ve tertip edip 
düzenleyenisin. Kalpler üzerinde tasarruf edip döndürensin. 
İlk sebeplerin tertibini ve en yukarı olanların en aşağı 
olanlara tesirini gerektiren hikmetin hakkı için senden 
istiyorum: sebeplerin yükseliş ve iniş tertiplerini bana göster 
ki batın olanlarını açık bir müşahede ile, ilk olanlarını son 
olanların aynında göreyim. Tertip edeni, sebeplerin sebebini, 
müsebbipten evvel olanı müşahede etmekle tertibin hikmetini 
düşüneyim. “Gayn” yüzünden “Ayn”ın aynından 
perdelenmeyeyim. 

İlahi! Marifetler mağarasının anahtarı olan izni bana 
bahşet ki, her yazılı nakşı açtığın Bedi isminle bütün 
başlangıçlara varayım. Ey bütün büyüklerin isimlerinin 
yüceliği karşısında boyun eğdiği! Her şey seninle vardır; ama 
sen bizimle var değilsin. Sen her şeyin örneksiz yoktan var 
edicisisin. Ey Rabbim! Her başlangıç için sana hamdolsun. 
Ey her sondan sonra baki kalan, sana şükürler olsun. Sen 
her hayra yönlendirensin, bütün batınların batınısın, şeylerin 
sonlarına ulaşansın. Alemler için rızkı yayansın. Allah’ım! 
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Bana bereket ver ve başkaları içinde üzerime bereket yağdır. 
Muhammed’e ve bütün ehlibeytine ve İbrahim’e bereket 
verdiğin gibi. Her şey sendendir ve sana yöneliktir.  

O, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyladır. Ey 
semavatın ve arzın örneksiz yoktan var edicisi!  

O bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, ona sadece “OL” 
der, hemen oluverir.  

İlahi! Sen her değişmezden önce sabit olansın. Her 
susandan ve konuşandan sonra baki olansın. Senden başka 
ilah yoktur. Senden başka hakiki varlık yoktur. Büyüklük, 
ceberut, azamet ve melekut sana aittir. Zorbaları 
kahredersin, zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirirsin, 
mülhitlerin birliğini dağıtırsın, büyüklenenlerin boyunlarını 
eğersin.  

Ey her galibe galip gelen! Ey her kaçanı yakalayan! 
Senden istiyorum: Büyüklüğünün ridasını bana giydir, 
azametinin hırkasını üzerime geçir. Beni heybetinin 
gölgelerine al. Bunların ötesinde olan bütün şeyleri senden 
başkası bilemez. Bana heybetinden öyle bir heybet bahşet 
ki, kalpler ona boyun eğsin, gözler onun karşısında korkuya 
kapılsın. Beni her inatçı zorbanın, her azgın şeytanın 
perçeminden yakalayacak güce kavuştur. Hepsinin perçemi 
senin elindedir. Bütün bunlar olurken kulluk acizliğinin bende 
baki kalmasını sağla. Beni kaymalardan, sürçmelerden ve 
hatalardan koru. Söz ve amelde beni destekle. Sen sensin. 
Kalpleri sağlam tutan ve sıkıntıları giderensin. Senden başka 
ilah yoktur. Allah’ın salât ve selamı Muhammed’in ve bütün 
ehlibeytinin üzerine olsun. 
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Virdu yevmi’l-hamis 

 
PERŞEMBE  

Gündüz Duasının Arapça Okunuşu 
 

}ōŒÍ¿‰bÙªA ¬̄ÊÃ‰Õ ÂeÊiÀ̄{

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

ÚC œ»̄ÚªÍA ÚπÍMA‰hÍI Â¡Í÷BÚ¥ÙªA ‰OÊ√ * ÚπÍMBÚ∞ÍvÍI Û°ŒÍZÂ¿ÙªA‰À * œÈÍº‰V‰NÂ¿ÙªA‰À

 ÚπÍ÷B‰¿ÊmÚBÍI * ÚπÍªB‰®ÙØÚBÍI ÂjÍ«B§̇ªA‰À * ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA Â…Â¿ÚºÊ®‰Õ Ú‹ B‰¿ÍI Â≈Í B‰JÙªA‰À *

 ÚπÍªÚ›‰U ǖ ‰PÊfÏY‰Ã‰M * Âf‰YÚ‹ÙA ÂfÍYA‰ÃÙªA ‰OÊ√ÚBØ *ǖ Í’BÚ¥‰JÙªBÍI ‰PÊeÏjÚ∞‰M‰À ǣ‰kÚ‹ÙA 

 Íf‰IÚ‹ÙA‰À * Ú∫BÏÕÍA ǖ Í“ÏŒÍ√A‰fÊY‰ÃÙªBÍI Âej̄Ú∞ÊƒÂ¿ÙªA Û A ‰OÊ√ÚA ‰OÊ√ÚC * Ú∫ÂjÊŒÚ́  Úπ‰®‰ø Ú‹

 Ú∫A‰ÃÍm ÚπŒÍØ Ú‹‰À * Úπ‰®‰ø Ú‹ ÚπÍI ‰’BÚ¥‰JÙªA‰À ÚπÍ÷BÚ¥‰I ǖ ‰’B‰ƒÚ∞ÙªA Ï¡Â»º̇ªÚA ÚπÛº‰◊ÊmÚA

 ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ *¯ ÊJÈÍŒÚ́  œ»̄ÚªÍA Ú∫ÍeÃÂUÂÀ ǖ ¯ ÍƒÙØÚA‰À Ú∫īÃÂzÂY ǖ 

 Ú∫ÍeÃÂ»Âq ǖ ¯ Ù∏ÍºÊ»‰NÊmA‰À * ÚπÊƒ‰ß ¯ Â®ÚÒÙ¥‰M ¯ ª̇A ©̄Í A‰ÃÚ¥ÙªA ‰≈ÊŒ‰I‰À œÍƒÊŒ‰I Ê©ÚÒÙ≥A‰À

 ÚπÊƒ‰ß ¯ Ûº‰̈ Êr‰Õ Ω̆Í́ B‰q È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß ÚπÍI Ω̄Ê̈ ÌrªA ǖ ¯ ÙºÍ̈ ÊqA‰À * ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹

 *‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA ÂΩÊuÚ‹ÙA Â¬ÀÂfÊ®‰¿ÙªA B‰√ÚA‰À Ìµ‰ZÙªA ÂeÃÂUÊÃ‰¿ÙªA  * ÍPAÏhªBÍI Ú∫Â⁄BÚ¥‰I

 ~̄Êj‰®ÙªBÍI œÍ÷BÚ¥‰I‰À * ”ÏN‰Y Ω̄ÊuÚ‹ÙA œÍø‰f‰ß ”Úº‰ß È̄µ‰ZÙªA Ú∫ÍeÃÂUÂÃÍI ÊfÂVÚØ œ»̄ÚªÍA

 Êæ‰l‰M Ê¡Úª ÂSÊŒ‰Y ‰OÊ√ÚC B‰¿Ú∑ ‰OÊ√ÚA‰À Ê≈Û∑ÚA Ê¡Úª ÂSÊŒ‰Y ÂOÊƒÛ∑ B‰¿Ú∑ ‰∆ÃÛ∑ÚA * Ú‹ ‰…ÚªÍA
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 ÂfÕj̄ÂM B‰¿Íª ÂæBÏ®Ú∞ÙªA ‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA * ÍfŒÍJ‰®ÙªA |̄Ê®‰I Ê≈Íø ÚπÚª ËfÊJ‰ß B‰√ÚA‰À *

 ÂfÕj̄Â¿ÙªA ‰OÊ√ÚA‰À ÂeA‰jÂ¿ÙªA B‰√ÚBÚØ œÈÍƒÍø ‰PÊe‰iÚA‰À ¯ ‰MÊe‰iÚA œ»̄ÚªÍA * Ú∫‰eA‰jÂø ‰OÊ√ÚC Ê≈Û∏ÚØ

ÚA‰À ‰eA‰jÂ¿ÙªA ‰OÊ√ÚC ‰∆ÃÛ∏‰M ”ÏN‰Y œÈÍƒÍø ÂfÕj̄Â¿ÙªA B‰√ * ‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹

 ÎKÊŒÚ́  È̄ΩÛ∑ ǖ Â≈Í B‰JÙªA * ≈̆ÊŒ‰ß È̄ΩÛ∑ ǖ ÂjÍ«B§̇ªA‰À * j̆‰J‰a È̄ΩÛ∑ ǖ Â™ÃÂ¿Ên‰¿ÙªA‰À

 ≈̆ÊŒ‰ø‰À ∂̆ÊfÍu * ≈̄ÊŒ‰ƒÊQÍ‹ÙA‰À ÍfÍYA‰ÃÙªA Í“‰J‰MÊj‰ø ǖ Â¬ÃÛºÊ®‰¿ÙªA‰À * Í’B‰¿ÊmÚBÍI ‰OÊŒÏ¿‰n‰M

ÌƒªA ǣÀÂl * ∆̄ÃÂŒÂ®ÙªA Í•ÍYA‰ÃÚª Ê≈‰ß ‰OÊJ‰V‰NÊYBÚØ * Í∫īA‰f‰ø Ê≈‰ß ‰OÊŒÚ∞‰NÊaA‰À

 ǣÃÛ¥Â®ÙªA * ÂKÍMA‰j‰ø ÊO‰ßÏÃ‰ƒ‰NÚØ ÍPBÚ∞ÈÍvªA ÍPB‰ŒÈÍº‰V‰M w̄Í÷B‰v‰bÍI ‰OÊŒº̇‰V‰M œ»̄ÚªÍA

 ÍPA‰eÃÂUÊÃ‰¿ÙªA * ÍPB‰ŒÏ¿‰nÂ¿ÙªA µ̄Í÷BÚ¥‰ZÍI Î“‰J‰MÊj‰ø È̄ΩÛ∑ ǖ ‰OÊŒÏ¿‰n‰M‰À * ‰OÊJ‰v‰√‰À

 ÍPB‰øÃÛºÊ®‰¿ÙªA ÍLÃÂŒÛ́  µ̄Í÷BÚ¥‰Y µ̄Í÷BÚ≥‰e ”Úº‰ß ǣÃÛ¥Â®ÙªA ‰fÍ«A‰Ã‰q * ‰OÙ¥ÚºÙ ÚA‰À

 Í“ÏŒ»̄ÚªÍ‹ÙA Í≤īB‰®‰¿ÙªA ≈̄ÕÍeB‰Œ‰ø ǖ ¯̀ A‰ÀÊiÚ‹ÙA ‰µÍIA‰Ã‰m * ǖ ÊO‰«B‰M Ï¡ÂQ ÊP‰iB‰ZÚØ

 Í“ÏŒÍ√BÏIÏjªA B‰»Í∞Í÷BÚÒÚª ÍPA‰iB‰qÍA *‰»‰NÊJÏŒÚ́  BÏ¿ÚºÚØ B‰»‰NÙºÚ¥‰√‰À Í“ÏŒÍ÷ÊlÂVÙªA‰À Í“ÏŒÈÍºÛ∏ÙªA ≈̄‰ß B

 Í“ÏŒÍƒÊÕÚ‹ÙA‰À Í“ÏŒÍ√Ú‹ÙA ≈̄‰ß * Í“ÏŒÍ«B‰¿ÙªA‰À Í“ÏŒÈÍ¿Ú∏ÙªA ≈̄‰ß B‰»‰NÊJÚº‰m‰À * ǖ B‰»Úª ‰OÙØÏj‰®‰M‰À

 Í“ÏŒÍMAÏhªA Í≤īB‰®‰¿ÙªBÍI ¯ Í∏ÊƒÏNªA Í≤īB‰®‰ø *ÃÂIÌjªA ÍPB‰®ÚªBÚÒÂ¿ÍI B‰»‰MÊiÏj‰Y‰À ǖ Í“ÏŒÍI

 Í“ÏŒ»̄ÚªÍ‹ÙA Í±Í≥A‰Ã‰¿ÙªA * ≈̄ÊŒ‰̈ ÙªA ÍLB‰VÍY ©̄ÙØ‰i ‰fÊƒÍß ‰≈ÊŒ‰JÙªA B‰»Êƒ‰ß ‰OÙÒÚ¥ÊmÚA‰À

 ¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI ÍπÙºÍm ǖ ¡̄ÕÍfÚ¥ÙªA ¬̄BÚ§ÍNÊ√ÍBÍI ‰OÊ¿Ú§‰NÊ√BÚØ * œ»̄ÚªÍA

ÏƒºÍª –ÍeB‰ƒÂ¿ÙªA ‰OÊ√ÚA‰À –ÍeBÏƒªA ǖ ÚπÕÍeB‰√ÛA Ê¡Ú∑ –ÍeB * Í—B‰UB‰ƒÂ¿ÍI ÚπŒÍUB‰√ÛA Ê¡Ú∑‰À

 œÍUBÏƒºÍª œÍUB‰ƒÂ¿ÙªA ‰OÊ√ÚA‰À œÍUB‰ƒÂ¿ÙªA * ©̄ÙÒÚ¥ÙªA ‰≈ÊŒ‰ß ÂΩÊu‰ÃÙªA ‰∆BÚ∑ A‰gÍA œ»̄ÚªÍA
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 ¯ Í∏ÊƒÏNªA ÏjÚ¥‰NÊnÂø Û“ÚØj̄Ê®‰¿ÙªA‰À Ω̄Ê»‰VÙªA ‰©ÍyÊÃ‰ø Â¡ÙºÍ®ÙªA‰À ÍfÊ®ÂJÙªA ‰oÙ∞‰√ ÂLÊjÛ¥ÙªA‰À

Íø‰À ÂfÊvÚ¥ÙªA Â±ÊŒÚ∏ÚØ ÂΩŒÍJÏnªA ‰≈ÊÕÚA Ê≈ * ÎfÍuBÚ≥ È̄ΩÛ∑ ‰’A‰i‰À ÂLÃÛºÙÒ‰¿ÙªA ‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA

 ÊfÚ≥‰À ÍfÍßB‰J‰NÂ¿ÙªA ∂̄ÊjÚ∞ÙªA ǖ ÍLÊjÛ¥ÙªA ÂLÊjÛ≥‰À ÍfÍYB‰VÙªA ≈̄ÊŒ‰ß ǖ ÂiA‰jÙ≥Í‹ÙA‰À

Û¥‰Õ Â≈ÊnÂZÙªA ÂfÍßB‰nÂ¿ÙªA ≈̄‰ø‰À ÂfÍ®ÊnÂ¿ÙªA ≈̄‰¿ÚØ ¡̄Ê»Ú∞ÙªA ”Úº‰ß Â¡Ê«‰ÃÙªA ‰ïÊÃ‰NÊmÍA ÂæÃ

 Â±Í¥‰Õ “̂‰ÕBÚ́  ÂæÏÀÚ‹ÙBÚØ Â…Ú¥Úº‰a ÿ̆ÊŒ‰q ÏΩÛ∑ ‰≈‰nÊYÚA –Íhª̇A –ÍeB‰ƒÂÕ Â\ÊJÛ¥ÙªA‰À Ú∫BÏÕÍA

 ÂjÊŒÏnªA B‰«‰fÊƒÍß * j̄ÊŒ‰̈ ÙªA ¡̄Ì«‰Ã‰M ¡̄Ù∏ÂZÍI ËLB‰VÍY œ̄√BÏRªA‰À * Âwº̇‰b‰N‰Õ ”‰N‰ø œ»̄ÚªÍA

Û•ÍYA‰ÃÚª Û•‰ZÙº‰M‰À µ̄Í÷A‰Ã‰®ÙªA ǣBÚ¥Íß Ê≈Íø ÂΩÙ¥‰®ÙªA Ê≈Íø ‰”ƒÊnÂZÙªA ‰≈ÍmB‰Z‰ø j̄Ù∏Í∞ÙªA 

 Ê≈Íø Â¡Ê«‰ÃÙªA ÂΩº̇‰Z‰N‰Õ‰À ÍπÙØÍ‹ÙA Ω̄ÊuÚA Ê≈‰ß Â¡Ê»Ú∞ÙªA π̊Ú∞Êƒ‰Õ‰À µ̄Í÷BÚ¥‰ZÙªA ≈̄ÂŒÊßÚA

 ∂̄ÊjÚ∞ÙªA ∂̄‰jÍØ Ê≈Íø ÂiÌÃ‰vÏNªA ÃÂVÊƒ‰Õ‰À Í∫ÊjÈÍrªA Í∫A‰jÊqÚA ǣB‰JÍY ǣB‰YÊÀÚA * ÂeÏj‰V‰N‰Õ‰À

Íø Û“‰nŒÍ∞ÏƒªA ÂoÙ∞ÏƒªA µ̄Ùº‰bÙªA ÍPBÚ¥º̊‰b‰M ∂̄Ú›ÊaÚA µ̄ÙºÍa Ê≈ * ÚπÂ®Ú∞Êƒ‰M Ú‹ œ»̄ÚªÍA

 ÍLÃÛºÛ¥ÙªA ÂPÃÛ∏Úº‰ø ÚπÍ√BÚÒÙºÂm j̄Ê»Ú≥ Íf‰ŒÍI‰À œÍuB‰®‰¿ÙªA Ú∫ÌjÂz‰M Ú‹‰À ÂPB‰ßBÒ̇ªA

 œÍuA‰ÃÏƒªA‰À * œÍuB‰®‰¿ÙªA‰À ©̄Í÷BÒ̇ºÍª Ú“‰JÊnÍ√ Ú›ÚØ Â…º̊Û∑ ÂjÊøÚ‹ÙA Â©ÍUÊj‰Õ ÚπÊŒÚªÍA‰À *

ÍA ∆̆B‰q Ê≈‰ß Ë∆ÙD‰q ÚπÛºÍ̈ ÊrÂÕ Ú‹ ‰OÊ√ÚC œ»̄Úª * ÂLÃÂUÂÃÙªA Ú∫ÂjÂvÊZ‰Õ Ú‹ ‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA

 Â∆BÚ∏ÊøÍ‹ÙA Ú∫ÌfÂZ‰Õ Ú‹‰À * Â¬B‰»ÊIÍ‹ÙA ÚπÂJÍVÊZÂÕ Ú‹‰À * Â∆B‰Œ‰JÙªA ÚπÂZÍyÃÂÕ Ú‹‰À *

 Â∆B‰«ÊjÂJÙªA ÚπÛ¥ÈÍ¥‰ZÂÕ Ú‹‰À ÂΩŒÍªÏfªA ÚπÂZÈÍU‰jÂÕ Ú‹ ‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA* Âf‰IÚ‹ÙA ‰OÊ√ÚC œ»̄ÚªÍA 

 ‰œÍ« B‰ø‰À ‰ÃÂ« B‰ø‰À B‰√ÚA B‰ø‰À ‰OÊ√ÚC B‰ø œ»̄ÚªÍA Ë∆BÏŒÍm ÚπÈÍ¥‰Y ǖ Âæ‰kÚ‹ÙA‰À * œ»̄ÚªÍA

 Ú‹‰À Í—ÏfÂ¿ÙªBÍI Ê¬ÚA Úπ‰U‰jÚØ ÂjÍ§‰NÊ√ÚA Íf‰øÚ‹ÙBÍI‰À Í—‰fÊY‰ÃÙªA ǖ Ê¬ÚA ÚπÂJÛºÙ ÚA Í—‰jÊRÚ∏ÙªA ǖÚA
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‰À Úπ‰√ÀÂe ÎfÊJ‰®Íª Ú—ÏfÂß Ú—‰fÊ¿Âß Ú‹ * Ê¬ÚA ÚπŒÍØ Ê¬ÚA œÈÍƒ‰ß œÍ÷B‰ƒÚØ ǖ ÚπÍI œÍ÷BÚ¥‰I œ»̄ÚªÍA

 ËjÊøÚA ‰ÃÂ« Ê¬ÚA ōÙ∏‰®ÙªBÍI Ê¬ÚA œ̄I Ë¡Ï«‰Ã‰NÂø Ê¬ÚA ÚπÍI Ëµ¥̇‰ZÂø ÚπÍª‰hÚ∑ œÍ÷B‰ƒÚØ‰À ÚπÍI

 ÚπŒÍØ œÍ÷BÚ¥‰I ÚπÍª‰hÚ∑‰À ∫̂‰j‰NÊrÂø * ‰¡‰¿ÏvªA ÂKÍUÃÂÕ Ëp‰j‰Y œ̄MÃÛ∏Âm œ»̄ÚªÍA

Ú›Ú∑‰À Ú—‰j‰ŒÍY Ú‹‰À È̆ΩÛ∑ ǖ Û—‰j‰ŒÍZÙªA‰À ‰¡Ù∏ÂJÙªA ÂKÍUÃÂÕ Ë¡‰¿‰u œÍø * Í A ¡̄ÊnÍI

 ‰≈Íø ÂOÙªÚD‰m Í A ¡̄ÊnÍI Í A ”Úº‰ß ÂOÙº∑̇‰Ã‰M Í A ¡̄ÊnÍI Í BÍI‰À Í A ¡̄ÊnÍI Û A ‰̄ Ên‰Y

È̄œÍº‰®ÙªA Í BÍI ‹̇ÍA Ú—ÏÃÛ≥ Ú‹‰À ‰æÊÃ‰Y Ú‹‰À Í A ¡̄ÊnÍI Í A ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA  * ÚπÊŒÚº‰ß B‰ƒÏI‰i

 Â Ív‰¿ÙªA ÚπÊŒÚªÍA‰À B‰ƒÊJ‰√ÚA ÚπÊŒÚªÍA‰À B‰ƒÙº∑̇‰Ã‰M * Ú∫j̄ÊøÚA È̄jÍm Ê≈Íø ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA

 ÍgÃÛ∞Â√‰À ÚπÍM‰iÊfÛ≥ ¯ ÍQÙD‰M‰À ÚπÍM‰eA‰iÍA w̄Í÷B‰v‰a‰À ÚπÍ¿ÙºÍß Í“Ú B‰YÍA‰À Ú∫īÊfÚ≥ ¡̄ŒÍ§‰ß‰À

Ú∫j̄‰v‰I‰À ÚπÍ®Ê¿‰m *  ÚπÍMB‰Œ‰Y Í“ÏŒÍøÃÌŒÚ≥‰À * ÚπÍMBÚ∞Íu‰À ÚπÍMA‰g ÍLÃÂUÂÀ‰À * Û ÚA B‰Õ

 ÂîÍJÂø B‰Õ Ìµ‰Y B‰Õ ÂiÃÂ√ B‰Õ Â≈Í B‰I B‰Õ ÂjÍ«BÚ£ B‰Õ ÂjÍaE B‰Õ ÂæÏÀÚA B‰Õ Û ÚA B‰Õ Û ÚA B‰Õ *

ÊfÛ¥ÍI œÍYÀÂi ÊpÈÍfÚ≥‰À ÚπÍNÏŒÍ√A‰fÊY‰À īA‰jÊmÚBÍI –È̄jÍm ÊwÈÍv‰a Ï¡Â»º̇ªÚA ÍPB‰ŒÈÍº‰V‰M Í“ÏŒÍm

 ÚπÍMBÚ∞Íu * ÚπÍNÏŒ»̄ÚªÍA Í≤īB‰®‰ø Í—‰iB‰»ÚÒÍI ¯ ÙºÚ≥ ÊjÈ̄»Ú ‰À * Ê≈Íø œÍºÙ¥‰ß Ê¡ÈÍº‰ß‰À Ï¡Â»º̇ªÚA

 ÚπÍNÏŒÈÍ√ÂfÚª ¬̄ÃÛºÂß * ÚπÍNÏŒÍIÃÂIÂi ∂̄Ú›ÊaÚBÍI œÍnÙ∞‰√ µÊÈÍº‰a‰À * Íe‰f‰¿ÍI œÈÍnÍY ÊfÈÍÕÚA‰À

ÚπÍNÏŒÍ√A‰iÃÂ√ ÍPA‰j‰z‰Y īA‰ÃÊ√ÚA *  Ê≈Íø ¯ ÏŒÍ√B‰¿ÊnÍU j̄Í«A‰Ã‰U Ú“‰uÚ›Âa ÊwÈÍº‰a‰À

 ∆̄ÊÃÚ∏ÙªA‰À ∆̄BÚ∏‰¿ÙªA j̄Êv‰Y‰À È̄oÍZÙªA Í“ÚØB‰RÚ∑‰À ©̄ÊJÒ̇ªA ÍeÃÂŒÛ≥ * ¯ ÙºÛ¥Ê√A‰À Ï¡Â»º̇ªÚA

 œŒÍª‰À ‰OÊ√ÚC ÚπÍNÚ¥ŒÍ¥‰Y‰À ÚπÈÍ¥‰Y ÍPB‰U‰i‰e ”ÚªÍA œÍ¥ÛºÂa‰À œÍ¥Ùº‰a ÍPBÚ∑‰i‰e Ê≈Íø

ÍI‰À ‰–Ú‹ÊÃ‰ø‰À ÂîÍ®‰NÊn‰√ Ú∫BÏÕÍA‰À ÂfÂJÊ®‰√ Ú∫BÏÕÍA ‰–B‰ŒÊZ‰ø‰À œ̄MB‰¿‰ø Úπ * Ï¡Â»º̇ªÚA j̄Û§Ê√ÛA
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 –īA‰jÊmÚA Ú—‰jÕj̄‰m B‰»ÍI ÂjÈ̄»ÚÒÂM‰À –īA‰ÃÙ ÚA ‰©ŒÍ¿‰U B‰»ÍI Â¡Í§Êƒ‰M ı—‰jÙ§‰√ ÏœÚªÍA * Â©ÚØÊj‰M‰À

‰»ÍI –È̄ÃÚ¥ÂM‰À –īBÚ∏ÙØÚA ‰̀ A‰ÀÊiÚA ”Úº‰ßÚ‹ÙA „̄‰¿ÙªA ǖ B‰»ÍI –īA‰ÃÊ√ÚA ‰eA‰fÍø B * Ï¡Â»º̇ªÚA

 ÍeÃÂ»ÂrÍI ¯ Ù§Ú∞ÊYA‰À ÚπÈÍ¥‰ZÍI ÚπÊŒÚº‰ß ¯ Ê®‰¿ÊUA‰À ÚπÍ¥Ùº‰a ©̄ŒÍ¿‰U Ê≈‰ß ¯ ÊJÈÍŒÚ́
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PERŞEMBE  
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

İlâhiy entel kaâimu bizâtike. Vel muhiytu bisıfâtike. 
Velmutecelliy biesmâike. Vezzâhiru bief’âlike. Velbâtinu bimâ 
lâ ya’lemuhu illâ ente. Tevahhad’te fiy celâlike. Fe entel 
vâhidul ehad. Veteferred’te bil’bekaâi fiyl ezeli vel’ebed. Ente 
entellâhul münferidu bil’ vahdâniyyeti fiy iyyâke. Lâ ma’ake 
ğayruke velâ fiyke sivâke. Es’elükellâhummel fenâe fiy 
bekaâike vel bekaâe bike lâ ma’ake, lâ ilâhe illâ ente. İlâhiy 
ğayyibniy fiy hudûrike ve ef’niniy fiy vücudike ves’tehlikniy fiy 
şuhûdike. Vek ta’ beyniy ve beynel kavâtı’ ılletiy taktauniy 
anke veşğılniy fişşuğli bike an külli şâğılin yeşğaluniy anke. 
Lâ ilâhe illâ ente. İlâhiy entel mevcûdul hakku, ve enal-
ma’dûmul aslu. Bekaâuke bizzâti ve bekaâiy bil’ardi. İlâhi 
fecüd bivücûdikel hakki alâ ademiyl asli hattâ ekûne kemâ 
küntu haysü lem ekün, ve ente kemâ ente haysü lem tezel. 
Lâ ilâhe illâ ente ilâhiy entel fe’aâlü limâ türiyd. Ve ena 
ab’dun leke min ba’dil abiyd. İlâhiy eredteniy ve eredte 
minniy fe’enal murâdu ve ente müriyd. Fekün ente murâdeke 
minniy hattâ tekûnu entel murâdu ve enel muriydu. Lâ ilâhe 
illâ ente. İlâhiy entel bâtınu fiy külli ğaybin. Vezzâhiru fiy külli 
aynin. Velmesmûu fiy külli hayrin sıdkın ve meynin. Vel 
ma’lûmu fiy mertebetil vâhidi vel’isneyn. Tesemmeyte 
biesmâinnüzül. Fahtecebte an levâhizil uyûn. Vahtefeyte an 
medârikil ukûl. İlâhi tecelleyte bihasâısı tecelliyâtis-sıfâti 
fetenevve’at merâtibul mevcûdât. Vetesemmeyte fiy külli 
mertebetin bihakaâ’ikı müsemmeyat. Ve nasayte şevâhidel 
ukuûli alâ dekaâikı hakaâikı ğuyûbil ma’lûmât. Ve etlakte 
sevâbika ervâhi fiy meyâdini meârifi ilâhiyyeh. Fehâret 
sümme tâhet fiy işârâti letâifihâ-rrabbâniyyeh. Felemmâ 
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ğayyebtehâ anil külliyyeti velcüziyyeti ve nekaltehâ 
anileniyyeti vel eyniyyeh. Veselebtehâ anilkemmiyyeti 
velmâhiyyeh. Vete’arrefte lehâ fiy mearifit-tenkiyri bil 
mearifizzâtiyyeh. Veharrertehâ bimutâleâti rubûbiyyeti fiyl 
mevâkıfil ilâhiyyeh. Ve eskatte anhâl-beyne inde ref’i hicâbil 
ğayni fentezamet bi’intizâmil kadiymi fiy silki bismillâhir-
rahmânir-rahiym. İlâhiy kem unâdike fiynnâdi ve entel 
munâdi linnâdi. Ve kem unâciyke bimunâcâtil munâciy ve 
entel munâci linnâci. İlâhi izâ kânel vaslu aynel kat’ı vel 
kurbu nefsül bu’di vel ilmu muvdi’al cehli velma’rifetü 
müstekarrat-tenkiyri fe keyful kasdu ve min eynessebiyl. 
İlâhiy entel matlûbu verâe külli kaâsidin velikrâru fiy 
aynilcâhidi ve kurbu’l-kurbi fiyl farkıl mutebâ’idi vekadi’stevlâ’l 
vehmu alelfehmi femenil mus’idu ve menil musâidul, husnü 
yekûlü iyyâke, velkubhu yunâdiy. Elleziy ahsene külle şey’in 
halakahu, fe’evvelu ğâyetün yekıfu indehâsseyru vessâniy 
hicâbun bihukmi tevehhümil ğayr. İlâhi metâ yetehallasu’l 
aklu min ikaâlil avâikı ve telhazu levâhizul fikri mehâsinel 
hüsnâ min a’yunil hakaâıkı ve yenfekkul fehmu an asli’l ifki 
ve yetehallelu vehmu min evhâli hibâli eşrâkişşirki ve 
yencûttesuvvûru min farkıl farkı. Ve yetecerredun’nefsun’ 
nefiysetu min hılakı ahlâkı tehallukaâti’l-halkı. İlâhiy lâ 
tenfaukettaâtu ve lâ tedurruke’l-meâsıy ve biyedi kahri 
sultânike melekûtul kulûbi vennevâsıy. Ve ileyke yerciu’l 
emru küllühu felâ nisbete littâi’i vel âsıy. İlâhiy ente lâ 
yeşğiluke şe’nun an şânin. İlâhi ente lâ yahsuruke’l-vücûbu 
velâ yehuddukel imkân. Velâ yahcubuke’l ibhâm. Velâ 
yûdihukel beyân. İlâhiy ente, lâ yureccihuke eddeliylu. Velâ 
yuhakkıkukel burhân. İlâhi ente, el ebedu vel ezelu fiy 
hakkıke siyyân. İlâhi mâ ente ve mâ ena ve mâ huve ve mâ 
hiye. İlâhi efî’l-kesreti etlubuke em fiyl vahdeti ve bil emedi 
entezıru feraceke em bil müddeti velâ uddete liabdin dûneke 
velâ umdete. 
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 İlâhiy bekaâiyi bike fiy fenâiy anniy em fiyke em bike ve 
fenâiy kezâlike muhakkakun bike em mutevehhemmun bî 
em bil aksi em huve emrun müşterekun ve kezâlike bekaâiy 
fiyke. İlâhi sükûtiy haresun yûcibussamame, ve kelâmiy 
samemun yûcibu’l bukme vel hayretu fiy külli velâ hayerete. 
Bismillâhi hasbiyallâhu bismillâhi ve billâhi bismillâhi 
tevekkeltu alallâhi bismillâhi se’eltu minellâhi bismillâhi velâ 
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym. Rabbenâ aleyke 
tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masıyr. Allâhumme 
inniy es’eluke min sirri emrike ve azıym kadrike ve ihâtati 
ilmike ve hasâisı irâdetike ve te’siyri kudretike ve nufûzi 
sem’ike ve basarike. Ve kayyûmiyyeti hayâtike. Ve vucûbi 
zâtike ve sıfâtike. Yâ Allâhu yâ Allâhu yâ Allâhu yâ Evvelu ya 
Ahiru yâ Zâhiru yâ Bâtınu yâ Nûru yâ Hakku yâ Mubiynu. 
Allâhumme hassıs sirriy bi esrâri vahdâniyyetike ve kaddıs 
rûhiy bi kudsiyyeti tecelliyâti sıfâtike. Ve tahhir kalbiy 
bitahâreti mearifi ilahiyyetike. Allâhumme ve allim akliye min 
ulûmi ledunniyyetike. Ve hallık nefsiy bi ahlâkı rubûbiyyetike. 
Ve eyyid hissiy bi mededi envâri hadarâti nûrâniyyetike. Ve 
hallıs hulâsete cevâhiri cismaniyyeti min kuyûdittab’i ve 
kesâfetil hissi ve hasril mekâni vel kevn. Allâhumme 
venkulniy min derekâti halkıy ve hulukî ilâ derecâti hakkıke 
ve hakiykatike, ente veliyyi ve mevlâye ve bike mematiy ve 
mehyâye iyyâke na’budu ve iyyâke nestaiyn. 
Unzuril’lâhümme ileyye nazreten tenzimu bihâ cemiy’a 
etvâriy ve tutahhiru bihâ seriyrete esrâriy. Ve terfeu bihâ fiyl 
melai’l a’lâ ervâha efkârî ve tukavviy bihâ midâde envâri. 
Allâhumme ğayyibnî an cemiy’i halkıke vecma’niy aleyke 
bihakkıke vahfezniy bişuhûdi tesarrufâti emrike fiy avâlimi 
ferkıke. Allâhumme bike tevasseltu ve ileyke teveccehtu ve 
minke se’eltu vefiyke lâ fiy şey’in sivâke rağibtu. Lâ es’eluke 
sivâke ve lâ etlubu minke illâ iyyâke. Allâhumme ve 
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etevesselu ileyke fiy kabûli zalike bilvesiyletil uzmâ 
velfadiyletil kübrâ ve’l-habiybi’l ednâ ve’l-veliyyi’l mevlâ 
muhammedini’l mustafâ ve’s safiyyi’l murtazâ ve’n nebiyyi’l 
muctebâ sallallâhu aleyhi vesellem. Ve bihi es’eluke en 
tusalliye aleyhi salâten ebediyyeten deymûmiyyeten 
kayyûmiyyeten ilâhiyyeten rabbâniyyeten bihaysu tüşhiduniy 
fiy zalike kemâlihi ve testehlikuniy fiy ayni meârife zâtihi. Ve 
alâ aâlihi ve sahbihi kezâlike ve ente veliyyu zalike. Ve lâ 
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym vel hamdulillâhi 
rabbil âlemiyn. 

 
PERŞEMBE  

Gündüz Duasının Türkçe Anlamı 
 

Bismillahirrahmanirrahîym 
İlahi! Sen zatınla kaimsin. Sıfatlarınla ihata edensin. 

İsimlerinle tecelli edensin. Fiillerinle zahirsin. Senden başka 
kimsenin bilmediğiyle batınsın. Celalinde Teksin. Sen Bir 
(Vahid) ve Tek (Ahad) olansın. Ezel ve ebedde baki olmanla 
yeganesin. Sen sensin, sendeki vahdaniyetin içinde 
yeğaneliğinle Allah’sın. Seninle beraber senden başkası, 
senin içinde senden gayrısı yoktur.  

Allah’ım! Senden, senin bekan içinde fena bulma, 
seninle beka bulma istiyorum, seninle beraber değil. Senden 
başka ilah yoktur. İlahi! Beni huzurunda gayb et, varlığında 
yok et, şühudunda helak et. Beni senden koparan engellerle 
beni ayır. Beni seninle öyle meşgul kıl ki, beni senden 
alıkoyan her şeyden uzak olayım. Senden başka ilah yoktur. 
İlahi! Sen gerçek varlıksın, ben ise asıl yokum. Senin bekan 
bizzat, benim bekam ise arazdır. İlahi! Hak varlığınla asıl 
yokluğuma cömert bağışta bulun ki, olmadığım zamanki gibi 
olayım ve sen de hep olduğun gibisin. Senden başka ilah 



79 

 

yoktur. İlahi! Sen istediğini yapansın. Bense senin kullarının 
içinde bir kulum. İlahi! Beni irade ettin ve benden irade ettin. 
Ben irade edilenim ve sen de irade edensin. Benden 
muradın sen ol ki istenen sen, isteyen de ben olayım. 
Senden başka ilah yoktur.  

İlahi! Sen her gaipte batınsın, her aynde zahirsin. Doğru 
ve yalan her haberde işitilensin. Bir ve iki mertebesinde 
bilinensin. Nüzul isimleriyle adlandın. Gözlerin 
kırpılmasından perdelendin. Akılların idraklerinden gizlendin. 
İlahi! Sıfat tecellileri hususiyetleriyle tecelli ettin. Böylece 
varlıkların mertebeleri çeşitlendi. İsimlenenlerin hakikatlerinin 
tüm mertebelerinde yüceldin. Bilinenlerin gaybi hakikatlerinin 
inceliklerine akıl şahitlerini belirledin. İlahi marifetler 
meydanına ruhların öne geçenlerini saldın. Böylece rabbani 
lütüflarının işaretleri karşısında önce şaşırdılar, sonra 
donakaldılar; onları küllilikten ve cüzilikten kaybettiğin, 
benlikten ve neredelikten naklettiğin, kemiyet ve mahiyetten 
sıyırdığın, zati irfanlarla belirsizlik marifetlerini öğrettiğin, ilahi 
makamlarda rabbani mütalaları serbest bıraktığın, “gayn” 
perdesinin kaldırılışı esnasında aradaki mesafeyi kaldırdığın 
zaman, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” akışı içinde 
kadim düzenle düzene girdiler. İlahi! Kaç seslenenin içinde 
nice kere sana seslendim ve seslenene seslenen sensin. 
Yalvaranların münacatları içinde kaç kere sana münacat 
ettim ve münacat edene münacat edensin. İlahi! Vuslat 
ayrılığın aynısı, yakınlık uzaklığın kendisi, ilim cehaletin yeri, 
marifet inkarın karargahı ise, o zaman yönelme nasıl olacak 
ve yol nereden bulunacak! İlahi! Sen her kast edenin 
ötesindeki matlupsun. İnkarın içindeki ikrarsın. Ayrılık ve 
uzaklığın içindeki yakınlığın yakınısın. Vehim anlayışı istila 
etmiştir. Mutlu eden kimdir? Kimdir yardımcı olan? Güzellik, 
sensin, diyor. Çirkinlik, her şeyi güzel yaratana sesleniyor. 
Birincisi gayedir; seyir onun yanında durur. İkincisi, 
başkasının vehmedilmesi hükmüyle perdedir.  



80 

 

İlahi! Akıl ne zaman engellerin bağlarından kurtulacak, 
fikir mülahazaları ne zaman en güzelin güzelliklerini 
hakikatler gözünde seyredecek? Anlayış ne zaman iftira 
temelinden ayrılacak ve vehim ne vakit şirkin ortaklık 
bağlarından çözülecek? Düşünce ne zaman ayrılıkların 
farkından azat olacak? Güzel nefis ne zaman çürümüş 
ahlaktan, halkın huylarından arınacak? İlahi! İbadetler sana 
yarar sağlamaz, günahlar da sana zarar vermez. Kalplerin ve 
perçemlerin melekutunun saltanatı senin kahır elindedir. 
Bütün işlerin dönüşü sanadır. İbadet edenin ve günah 
işleyenin bir dahli yoktur. İlahi! Bir iş seni başka bir işten 
alıkoymaz. İlahi! Zorunluluk seni ablukaya almaz ve 
mümkünlük seni sınırlandırmaz. Müphemlik seni 
perdelemez. Beyan da seni izah etmez. İlahi! Tercih edilmen 
delille olmaz, haklı olman burhanla değildir. İlahi! Sen 
ebedsin, ezelsin; bu ikisi senin için birdir.  

İlahi! Sen nesin, ben neyim, O (huve) nedir ve O (hiye) 
nedir? İlahi! Çoklukta mı seni arayayım, yoksa birlikte mi? 
Süre ile mi bekleyeyim seni, yoksa müddet ile mi? Oysa sen 
olmadan kulun bir hazırlığı da dayanağı da olmaz.  

İlahi! Bekam bulmam sen de fena bulmam iledir, yoksa 
senin içinde mi ya da seninle mi? Yokluğum da aynı şekilde 
seninle tahakkuk eder. Yoksa benimle vehmedilen midir? Ya 
da tersi mi geçerlidir? Yoksa bu ortak bir durum mudur? Sen 
de beka bulmam da öyle. İlahi! Suskunluğum bir muhafızdır 
ki sessizliğimi gerektirir. Sözlerim de sessizliktir ki dilsizliğimi 
ve her şeyde hayreti gerektirir. Oysa hayret yoktur.  

Allah’ın adıyla. Allah bana yeter. Allah’ın adıyla. Allah ile. 
Allah’ın adıyla. Allah’ın adıyla Allah’a tevekkül ettim. 
Allah’tan Allah’ın adıyla istedim. Yüce ve azamet sahibi 
Allah’tan başka güç ve kudret yoktur.  
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Rabbimiz! Sana tevekkül ettik. Sana yöneldik ve dönüş 
sanadır.  

Allah’ım! Senden emrinin sırrını, kadrinin azametini, 
ilminin ihatasını, iradenin özelliklerini, kudretinin tesirini, 
görmenin ve işitmenin nüfuzunu, hayatının kayyımlığını, 
zatının ve sıfatlarının vacipliğini istiyorum.  

Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ey Evvel! Ey Ahir! Ey Zahir! 
Ey Batın! Ey Nur! Ey Hak! Ey Mübin!  

Allah’ım! sırrımı vahdaniyetinin sırlarına has kıl. Ruhumu 
sıfatlarının tecellilerinin kutsiyetiyle arındır. Kalbimi ilahlığının 
marifetlerinin temizliğiyle temizle.  

Allah’ım! Aklıma ledünlüğünün ilimlerini öğret. Nefsimi 
Rablığının ahlakıyla ahlaklandır. Hissimi nuraniliğinin 
huzurunun nurlarının yardımıyla destekle. Cismaniyetimin 
cevherlerinin hülasasını tabiat kayıtlarından, maddenin 
yoğunluğundan, mekan ve kevnin sınırlarından kurtar.  

Allah’ım! Beni yaratılışımın ve ahlakımın derekelerinden 
hakkının ve hakikatinin derecelerine yükselt. Sen benim 
velimsin, dostumsun. Ölümüm ve hayatım seninledir. Yalnız 
sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz.  

Allah’ım! Bana öyle bir nazar kıl ki, onunla bütün 
tavırlarımı düzenle, sırlarımın seciyesini temizle. Fikirlerimin 
ruhlarını mele-i alaya yükselt. Onunla nurlarımın gücünü 
destekle. 

Allah’ım! Beni bütün mahlukatından gaip kıl. Beni hakkın 
için kendinde cem et. Beni farklılığın alemlerinde emrinin 
tasarruflarını müşahede etmekle koru.  

Allah’ım! Sana tevessül ettim. Sana yöneldim. Senden 
ve senin için istedim. Hiçbir şeyde senden başkasını arzu 
etmedim. Senden başkasını istemem ve senden sadece seni 
isterim. 
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Allah’ım! Bunun kabul edilmesi için en büyük vesileye, 
en büyük fazilete, en yakın sevgiliye, veliye, dosta 
Muhammed Mustafa’ya, razı olunmuş safiye, seçilmiş 
Nebiye (Allah’ın salât ve selamı üzerine olsun) tevessül 
ediyorum. Onun vesilesiyle senden, ona ebedi, daimi, 
kayyumi, ilahi ve rabbani salâtını iletmeni istiyorum. Öyle ki 
bunda Onun kemalinin aynını göster, zatının marifetlerinin 
aynında beni yok et. Onun ehlibeytine ve ashabına da salât 
ve selam olsun. Buna dair hükümranlık senin elindedir. Yüce 
ve azamet sahibi Allah’tan başka güç ve kudret yoktur. 
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. 
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Virdu leyleti’l-cumuah 
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 ÚπÍMA‰hÍI * ÂΩ‰¿Ù∑ÚA‰À B‰√ÍeÃÂ»Âq Ê≈Íø ÌΩ‰UÚA ‰OÊ√ÚC ÚπÊƒÍø Ú∫ÍeÃÂ»ÂrÍª Ú“‰ÕBÚ́  Ú‹ ÊgÍA

ÚA‰À Í…ÍI ÚπÛ∞Ív‰√ BÏ¿Íø ”Úº‰ßÚA‰À ÂΩ‰¿ÊU * Í—B‰¿Ím Ê≈‰ß ÚπÍªÚ›‰U ǖ ‰OÊŒÚªB‰®‰M

 ÍPB‰Q‰fÊZÂ¿ÙªA * ÍPA‰Ã‰»ÏrªA ”ÚªÍA ǣÃÂŒÂ¿ÙªA Í“‰®Ú≥A‰ÃÂø Ê≈‰ß ÌœÍº‰®ÙªA ÚπÛªB‰¿‰U ‰pÏfÚ¥‰M‰À

 * ÏœÚº‰ß ‰©‰¿ÊV‰M Ê∆ÚA ÍPÚ›ÍIBÚ¥‰NÂ¿ÙªA ‰≈ÊŒ‰I Í…ÍI ‰OÊ®‰¿‰U –Íhª̇A È̄jÈÍnªBÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA

j̄ÊøÚA ‰∂È̄jÚ∞‰NÂø Ú∫ÍeÃÂUÂÀ Ú—‰fÊY‰À œ̄√Âf»̄ÊrÂÕ BÁ®Ê¿‰U – * ÚπÍªB‰¿‰U Ú“º̇ÂY ¯ ÍnÙ∑A‰À

 Û“ÏÕj̄‰r‰JÙªA ÂpÃÛ∞ÌƒªA Â…Úª ‰©‰zÊb‰M ”ÏN‰Y ÚπÍªÚ›‰U X̄B‰NÍI ¯ ÊUÈ̄Ã‰M‰À * ÏœÚªÍA ‰eBÚ¥Êƒ‰M‰À

 Û“ÏŒÍIÚ‹ÙA ÂLÃÛºÛ¥ÙªA * Û“ÏŒÍm‰fÙ≥Ú‹ÙA ÂiA‰jÊmÚ‹ÙA ÏœÚªÍA Ú°Ín‰JÊƒ‰M‰À *ÊßÚA‰À Ú∫‰fÊƒÍß –īÊfÚ≥ Ω̄

 æ̆B‰®‰NÂø ÌΩÛ∑ Í…ÍI œ̄ª Â|Í∞‰bÊƒ‰Õ AÓÃÛºÂß * l̆Õl̄‰ß ÌΩÛ∑ Í…ÍI œ̄ª ÌæÍh‰Õ‰À * ÊhÂa‰À

 ÚπÊŒÚªÍA ¯ ‰ŒÍuB‰ƒÍI * Ú∫Íf‰ŒÍI Â…ÂN‰ŒÍuB‰√ ˘̀ ÀÂi –Íg È̄ΩÛ∑ Ú“‰ŒÍuB‰√ ¯ Ù∏ÈÍº‰ø‰À * ÊΩ‰®ÊUA‰À
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 Ú∫j̄ÊøÚA‰À ÚπÍ¥Ùº‰a ǖ ∂̆ÊfÍu ‰∆B‰nÍª œ̄ª *ÊøA‰À Ú∫È̄j‰I ǖ ¯ Ù§Ú∞ÊYA‰À ÚπÊƒÍø œ̄√Ùfl

 Ú∫j̄ÊZ‰I‰À * È̄∂ī Ê≈Íø ¯ Ù¥ÍNÊßÚA‰À B‰»ÛºÊ«ÚA ¡̄ÍªB§̇ªA ©̄ÊJÒ̇ªA Í“‰ÕÊjÚ≥ Ê≈Íø ¯ ÊUj̄ÊaÚA‰À

 ∆̄A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA * ÏœÚº‰ß Ú∫j̄ÊŒ‰̈ Íª ÊΩ‰®ÊV‰M Ú‹‰À BÁ√B‰øÚA ÂTīÃÂÕ BÁ√B‰«ÊjÂI ÚπÊƒÍø œ̄ª ÊΩ‰®ÊUA‰À

 BÁ√BÚÒÙºÂm *ÊΩ‰®ÊUA‰À ÎLÃÛºÙÒ‰ø È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß ÚπÊŒÚªÍA j̄Ù¥Ú∞ÙªA ǖ œ̄√B‰ƒÍ́   * ¯ ÊJ‰ZÊuA‰À

 ÎLÃÛ́ Êj‰ø È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß ÚπÍ÷B‰ƒÍ̈ ÍI * œÍ«B‰U‰À ¯ ‰»ÊUÀ̄ ‰OÊ√ÚC * Â©ÍUÊj‰¿ÙªA ÚπÊŒÚªÍA‰À

 œÍ«B‰ƒÏNªA‰À * ‰îÍ∞Í÷B‰bÙªA Â ÍVÂM‰À ‰≈ÕīBÏJ‰VÙªA ÂjÍnÙ∏‰M‰À ‰ ÍnÚ∏ÙªA ÂjÂJÊV‰M * Â±ŒÍbÂM‰À

§̇ªA ‰îÍ¿ÍªB * Â©‰ƒÊøÚ‹ÙA ÂLB‰VÍZÙªA‰À Â©‰¿ÊUÚ‹ÙA œÈÍº‰VÏNªA‰À Â©ÚØÊiÚ‹ÙA ÂfÊV‰¿ÙªA ÚπÚª *

 ÂΩŒÍ∑‰ÃÙªA ‰¡Ê®Í√‰À ¯ Ên‰Y ‰OÊ√ÚA ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Úπ‰√B‰ZÊJÂm * ÂhÊaÚA ÚπÍª‰hÚ∑‰À

‰q Ë¡ŒÍªÚA Â ‰hÊaÚA Ï∆ÍA “̂‰¿ÍªBÚ£ ‰œÍ«‰À ‘‰jÛ¥ÙªA ‰h‰aÚA A‰gÍA πÈÍI‰i ËfÕÍf * ‰≈Íø B‰ƒÊ¿Ú¥‰NÊ√BÚØ

 ‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA ÂjÊv‰√ B‰ƒÊŒÚº‰ß B¥̧‰Y ‰∆BÚ∑‰À AÃÂø‰jÊUÚA ‰≈ÕÍhª̇A * ‰µÍªB‰a B‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚA

 ÍPB‰NÏrªA ‰©ÍøB‰U‰À ÍPA‰ÃÊøÚ‹ÙA œ̄ÊZÂø‰À ÍPBÚ≥ÃÛºÊb‰¿ÙªA * ”Úº‰ß īA‰ÃÊ√Ú‹ÙA ‰|ŒÍ∞Âø‰À

 ÍPA‰ÀÏhªA *ÙªA‰À Â©‰mÊÀÛ‹ÙA ÛπÙºÂ¿ÙªA ÚπÚª Ú∫ÂfŒÍJ‰ß ÂLB‰IÊiÚ‹ÙA Â©ÚØÊiÚ‹ÙA ÂLB‰ƒ‰V *

 ÚπÂN‰ø‰f‰a Û∫ÃÛºÂ¿ÙªA‰À * Ú∫Â⁄A‰jÚ¥ÛØ Â’B‰ŒÍƒÙ́ Ú‹ÙA‰À * Ê≈Ï¿‰ß ÚπÍMA‰hÍI ÌœÍƒ‰̈ ÙªA ‰OÊ√ÚA‰À

 Ú∫A‰ÃÍm * AÁjÕÍfÙ¥‰M Â…‰MÊiÏfÚ¥ÚØ ÿ̆ÊŒ‰q ÏΩÛ∑ Í…ÍI ‰OÙ¥Úº‰a –Íhª̇A ÚπÍ¿ÊmÍBÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA *

 Ê≈‰ø Í…ÍI ‰OÊZ‰ƒ‰ø‰À AÁjÕj̄‰Y‰À ı“Ïƒ‰U ‰OÊ◊Íq * AÁ ÍJÚ∑ Bı∏ÙºÂø‰À ı“ÚØÚ›Ía‰À * ‰KÍ«ÊhÂM Ê∆ÚA

 Ê∆ÚA‰À ÚπÍ÷B‰¿‰®Í√ ōÍIÚ›‰ø Ê≈Íø ÏœÚº‰ß ‰|ŒÍ∞ÂM Ê∆ÚA‰À œÍvÙ¥‰√ ‰ΩÍ¿Ù∏ÂM‰À œÍuÊjÍY

 ı“‰ŒÊr‰a ¯ Í B‰I ÙflÊøA‰À Í’BÚ¥ÙªÍ‹ÙA‰À ∆̄ÊgÍ›Íª Â\ÚºÊv‰Õ B‰ø ÚπÍ÷B‰¿ÊmÚA Ê≈Íø ¯ ‰¿ÈÍº‰®ÂM
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‰À ı“‰¿ÊY‰i * Í’A‰fÊßÚ‹ÙA ÂLÃÛºÛ≥ ¯ ÛØB‰b‰M ”ÏN‰Y ı“‰¿Ú§‰ß‰À ı“‰JÊŒ‰« –j̄Í«BÚ£‰À * Ầ B‰MÊj‰M‰À

 Í’B‰ŒÍªÊÀÚ‹ÙA Ầ A‰ÀÊiÚA ÏœÚªÍA * ‰∆ÀÂj‰øÊ¤ÂÕ B‰ø ‰∆ÃÛº‰®Ù∞‰Õ‰À Ê¡»̄Í≥ÊÃÚØ Ê≈Íø Ê¡Â»ÏI‰i ‰∆ÃÛØB‰b‰Õ *

ÚπÍzÊŒÚØ ǣÃÂJÚ¥Íª ı›ÍøBÚ∑ AÁeA‰fÊ®ÍNÊmÍA œ̄ª ÊK‰« ÈÍL‰i ǖ ÚπÚ∞ÛºÊaÚ‹Í p̄‰fÙ≥Ú‹ÙA 

 ‰OÊ√ÚA‰À Â’B‰r‰M Ê≈‰ø Â±ÍºÊb‰NÊn‰M ÚπÏ√ÍBÚØ Ú∫ÍeB‰JÍß Ê≈‰ß ÚπÚÒ‰b‰m Í…ÍI Ê©ÚØÊeA‰À Ú∫ÍeÚ›ÍI

 ËjÕÍfÚ≥ ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß * Â Ív‰JÙªA Â ÍJ‰bÙªA ‰OÊ√ÚA‰À * B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À

‰m‰À Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø ‰¡º̇ * ÂΩŒÍ∑‰ÃÙªA ‰¡Ê®Í√‰À ¯ Ên‰Y ‰ÃÂ«‰À*

 
CUMA  

Gecesi  Duasının Türkçe Okunuşu 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
İlâhiy küllü’l-aâbâil ulviyyeti abîduke. Ve ente’r-rabbu 

alâ’l itlâkı. Cema’te beynel mutekaâbilât. Ve küntel celiylel 
cemiyle. Lâ ğâyete li’ibtihâcike bizâtike. İz lâ ğâyete lişuhûdi 
minke ente ecellu min şuhûdinâ ve ekmelu ve e’lâ mimmâ 
nasıfuke bihi ve ecmelu. Teâleyte fiy celâlike an simâtil 
muhdesâti. Ve tekaddese cemâlukel aliyyu an muvâka’atil 
muyûli ilâ’ş-şehevât. Es’eluke bissırrilleziy cema’te bihi 
beyne’l mutekaâbilâti en tecmea aleyye muteferrika emriy 
cem’an yuşhiduniy vahdete vucûdike. Veksuniy hullete 
cemâlike ve tevvicniy bitâci celâlike hattâ tahdâa lehu’n-
nufûsul beşerriyeh. Ve tenkâde ileyyel kulûbul ebiyyeh. Ve 
tenbesita ileyye’l-esrâru’l akdasiyyeh. Ve a’li kadrî indeke 
uluvven yenhafidu liy bihi küllü muteal. Ve yezillu liy bihi küllü 
aziyz. Ve huz bi nâsiyeti ileyke. Ve melliknî nâsiyete külli zî 
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rûhin nâsiyetuhu biyedike. Vec’al liy lisâne sıdkın fiy halkıke 
ve emrike. Vem’e’niy minke vahfezniy fiy berrike ve bahrike. 
Ve ehricniy min karyeti tab’izzâlimi ehluhâ ve e’tıkniy min 
rıkkıl ekvân. Vec’al liy minke burhânen yûrisu emânen ve lâ 
tec’al liğayrike aleyye sultânen. Vec’al ğınâiy fî’l-fakri ileyke 
an külli matlûb. Vashabnî bi ğınâike an külli merğub. Ente 
vichetiy vecâhiy. Ve ileykel merciu vettenâhî. Tecburu’l-
kesiyre ve teksirul cebbâriyne ve tuciyrul hâifiyn. Ve 
tuhiyfu’z-zâlimiyn. Lekel mecdul erfau vettecelliyil’ecmau 
velhicâbul emna’u. Subhâneke lâ ilâhe illâ ente ente hasbiy 
ve ni’mel vekiyl. Ve kezâlike ahzu rabbike izâ ehazal kurâ ve 
hiye zâlimetun inne ahzehu eliymun şediyd. Fentekamna 
minelleziyne ecramû ve kâne hakkan aleynâ nasrul 
mu’miniyn. Allâhumme yâ hâlikal mahlûkaâti ve muhyil 
emvâti ve câmia’ş-şitât. Ve mufiydal envâri ale’z-zevât. Lekel 
mülkü’l-evseu velcenâbul erfeu’. Erbâbu abiyduk. Vel mulûku 
hademetüke Vel eğniyâu fukarâuke. Ve entel ğaniyyu 
bizâtike ammen sivâke. Es’eluke bi’ismikelleziy halakte bihi 
külle şey’in fekaddertehu. Takdiyra. Ve menahte bihi men 
şi’te cenneten ve hariyra. Ve hılâfeten ve mülken kebiyra. En 
tuzhibe hırsıy ve tukmile naksıy ve en tufıyda aleyye min 
melâbisi ne’mâike ve tuallimeniy min esmâike. Mâ yasluhu li-
izni vel ilkaâi vemle’ bâtıniy haşyeten ve rahmeten. Ve zâhiri 
heybeten ve azameten hattâ tehâfeniy kulûbu’l a’dâi. Ve 
tertâhu ileyye ervâhul evliyâ. Yehâfûne rabbehum min 
fevkıhim ve yef’alûne mâ yu’merûn. Rabbi hebliy isti’dâden 
kâmilen likubûli feyzıkel ekdesi liahlufeke fiy bilâdike ve 
edfe’a bihi sehatake an ibâdike feinneke testahlifu men teşâu 
ve ente alâ külli şey’in kadiyr. Ve entel habiyrul basıyr ve 
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve sahbihi 
ve sellem ve huve hasbiy ve ni’mel vekiyl. 
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CUMA  
Gece Duasının Türkçe Anlamı 

 
Bismillahirrahmanirrahîym 

İlahi! Bütün ulvi babalar senin kulcağızlarındır. Sen 
mutlak Rabsin. Bütün zıtları cem ettin. Celal ve cemal 
sahibisin. Zatınla haşmetinin sonu yoktur. Çünkü senin 
şühudunun sınırı yoktur. Sen bizim müşahedelerimizden 
ulusun. Kusursuz kemal sahibisin, seni vasfetmemizden 
daha yüksek cemale sahipsin. Celalinde sonradan olma 
varlıkların özelliklerinden yücesin. Ulu cemalin şehvetlere 
meyletme badiresine düşmekten münezzehtir. Karşıtları 
birleştirdiğin sırrın hakkı için senden, ayrı işlerimi 
birleştirmeni istiyorum. Öyle ki varlığının birliğini bana 
göstersin. Cemalin ridasını giydir bana. Başıma celalin tacını 
geçir. Böylece beşeri nefisleri ona boyun eğsin. Dik başlı 
kalpler bana uysun. En kutsal sırlar önüme serilsin. Katında 
kadrimi yücelt; bu sayede bütün büyüklenenler benim 
yanımda alçalsın. Üstünlük taslayanlar benim karşımda zelil 
olsun. Perçemimden tutup kendine çek. Ruh sahibi olup 
perçemi senin elinde olan her canlının perçemini elime ver. 
Halkın ve emrinde bana doğru bir lisan ver. Beni kendinle 
doldur, karanda ve denizinde beni koru. Halkı zalim olan 
tabiat köyünden beni çıkar. Beni varlıkların rızıklarından azat 
et. Bana katından bir burhan ver; bana güven versin. Senden 
başkasının bana hakim olmasına, güç yetirmesine izin 
verme. Zenginliğimin her istenende sana muhtaçlıkta 
olmasını sağla. Arzu edilen her şeyle ilgili olarak 
zenginliğinle bana eşlik et. Sen benim yönüm ve 
makamımsın. Dönüş ve son sanadır. Kırıkları onarır, 
zorbaları kırar, korkanlara güven verirsin. Zalimleri 
korkutursun. En yüksek ululuk, en kapsamlı tecelli ve en 



88 

 

koruyucu hicap senindir. Münezzehsin. Senden başka ilah 
yoktur. Sen bana yetersin ve sen en güzel vekilsin.  

“Rabbin, haksızlık eden memleketleri (onların halkını) 
yakaladığında, onun yakalayışı işte böyle (şiddetlidir). 
Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir!”  

“Günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir. 
Müminlere yardım etmek de bize düşer.”  

Allah’ım! Ey mahlukatın yaratıcısı, ölüleri çürütüp 
varlıktan silen, dağınıkları bir araya toplayan, zatların üzerine 
nurları bahşeden! Geniş mülk ve yüce cennetler senindir. 
Rabler senin kulların, krallar senin hizmetkarların, zenginler 
senin yoksullarındır. Sen ise zatın itibariyle başkalarından 
müstağnisin. Her şeyi yarattığın ve takdir ettiğin, dilediklerine 
cennetleri ve ipek giysileri, halifelik ve büyük mülk 
bahşettiğin ismin hakkı için senden hırsımı gidermeni, 
eksikliğimi tamamlamanı, üzerime nimetlerinin giysilerini 
giydirmeni, izin ve ilkaya elverişli olacak şekilde isimlerini 
bana öğretmeni istiyorum. İçimi korku ve rahmetle doldur. 
Dışıma heybet ve azamet ver. Öyle ki düşmanların kalpleri 
benden korksun, dostların yürekleri ise bana ısınsın. 

Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine 
ne emrolunursa onu yaparlar. 

Rabbim! Bana tam bir istidat bahşet ki, kutsal feyzini 
kabul edeyim, senin mülkünde senin halifen olayım, kullarına 
yönelik gazabını savayım. Çünkü sen dilediğini halife kılarsın 
ve senin her şeye gücün yeter. Sen her şeyden haberdarsın, 
her şeyi görensin.  

Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in, 
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. O bana yeter 
ve O ne güzel vekildir. 
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Virdu’l yevmil cumua 
 

CUMA  
Gündüz Duasının Arapça Okunuşu 

 

}Í“‰®Â¿ÂVÙªA ¬̄ÊÃ‰Õ ÂeÊiÀ̄{

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

ǖ ¯ ÈÍ≥‰i ÈÍL‰i Í≤īB‰®‰¿ÙªA X̄īA‰f‰ø  * µ̄Í÷BÚ¥‰ZÙªA īA‰jÊmÚA īA‰ÃÙ ÚA ǖ ¯ ÊJÈÍºÚ≥‰À

 * j̄Í A‰Ã‰bÙªA ÍeÀÂiÂÀ Ê≈‰ß Ú∫È̄jÍm ∆̄ÃÂƒÙ∏‰ø‰À ÚπÍ§Ù∞ÍY ÍPBÚ≥ÍeA‰jÂm ǖ ¯ ÊJÂVÊYA‰À

 ÚπÍªÚ›‰U ÍPB‰ZÂJÂnÍI ÂµŒÍº‰M Ú‹ ¯ ª̇A * ∆̆B‰q È̄ΩÛ∑ ǖ ÚπÍI ¯ Ê¿Í≥ÚA ÈÍL‰i *

Êf»̄ÊqÚA‰À ∆̆A‰e‰À xÎBÚ≥ È̄ΩÛ∑ ǖ ÚπÚ∞ÙÒÛª œ̄√ * Í’B‰zÚ≥ ǖ œ̄M‰ Ív‰I ‰≈ÊŒ‰ß Ê\‰NÙØA‰À

 È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß –j̄Ú§‰√ Â©ÚÒÙ¥‰Õ AÁeÃÂ»Âq ÚπÍI È̄ΩÛ∏ÙªA ‰¬B‰ŒÍ≥ ‰f‰»ÊqÚ‹Í ÍfŒÍYÊÃÏNªA Í“‰YB‰m

 ÎeÃÂUÊÃ‰ø * ÍeÃÂVÙªA‰À Ω̄ÊzÚ∞ÙªA A‰g B‰Õ *ÍfÕj̄ÊV‰M īB‰ZÍI Ê≈Íø ÏœÚº‰ß Ê|ÍØÚA ÈÍL‰i 

 œÍ∑A‰iÊeÍA ÏœÚº‰ß Â¡ÍVÊ®ÂM Î“Ú≥Ú›‰ß ÏΩÛ∑ œÈÍƒ‰ß Â©ÚÒÙ¥‰Õ B‰ø p̄‰fÙ≥Ú‹ÙA ÍPAÏhªA Í±ÙªÚA *

 ¯ ÚºÙÒ‰ø ‰LB‰I œ̄√ÀÂe ÂµÍºÊ®ÂM‰À * Í“ÏŒÈÍºÛ∏ÙªA B‰»ÍNÚÒÙ¥Â√ ‰ïÃÂŒ‰« Ê≈Íø ÏœÚº‰ß ÊΩÍJÊmÚA‰À

‰≤ÀÂjÂY Í…ÍI ÌfÂøÚA B‰ø ÚπÍMA‰g ÍKÊŒÚ́  ÍPÃÛ∏Úº‰ø Ê≈Íø Í—‰kīB‰JÙªA ǖ Bı£ÃÛ∞ÊZ‰ø ∆̄A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA 

 ≈̄ÊŒÏrªA‰À w̄Ù¥ÏƒªA ‰≈Íø ÚπÍª‰g * ÏL‰i B‰Õ BÁ¿ÙºÍß‰À ı“‰¿ÊY‰i ÿ̆ÊŒ‰q ÏΩÛ∑ ‰©Ím‰À Ê≈‰ø B‰Õ

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA * īB‰ŒÙ́ Ú‹ÙA ÍTÊÃÚª Ê≈Íø BÁƒÍ B‰I‰À AÁjÍ«BÚ£ œ̄√ÊjÈ̄»Ú  ÈÍL‰i * Í≤ÃÛ≥ÂÃÙªA‰À

 īA‰ÃÙ Ú‹ÙA ”Úº‰ß *Â»Û  Ê≈Íø |̆ÊŒÚ∞ÍI ∂̄īA‰Ã‰I ÍeÃÂ»ÂrÍI Ê¡Â»Êƒ‰ß ¯ ÊJÈÍŒÚ́ ‰À ÚπÍmÊfÛ≥ īÃ
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 ÍπÍnÊ√ÛA * ǣBÚ∏ÊqÚ‹ÙA µ̄Í÷BÚ≥‰e‰À Í’B‰ŒÊqÚ‹ÙA µ̄Í÷BÚ¥‰Y ”Úº‰ß ¯ Ê®ÍºÙ ÚA‰À * ¯ Ê®Í¿ÊmÚA‰À

 B‰»ÈÍºÍ∑ ¡̄ÍªA‰Ã‰®ÙªA ǖ ÍfŒÍYÊÃÏNªA \̄Õj̄‰vÍI ∆̄A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA ‰µÙÒÂ√ * È̆Ω‰V‰NÍI œ̄MEÊjÍø ÊΩÍIBÚ≥‰À

È̆¬B‰M ‰≈Íø ĭBÏJ‰U Âj‰v‰I ÏœÚº‰ß Â©Ú¥‰Õ Ú›ÚØ Ú∫j̄Ê»Ú≥‰À ÚπÍªÚ›‰U Í’B‰¿ÊmÚA j̄Í«A‰Ã‰U Ê≈Íø 

 Â∂j̄ÊZ‰Õ B‰ø j̄‰«ÊÃ‰VÙªA ÚπÍª‰g ™̄B‰®Âq Ê≈Íø Í…ÊŒÚº‰ß ‰oÚ∏‰®Ê√ÍA ‹̇ÍA È̄≈ÍVÙªA‰À ōÊ√Í‹ÙA

 ı›ŒÍª‰g Â ÌeÂj‰M‰À Í’ÃÌnªBÍI Ú—‰iBÏøÚ‹ÙA Â…‰nÙ∞‰√ *ÈÍƒ‰ß ÂKÍºÚ¥Êƒ‰Õ‰À ı›ŒÍºÚ∑ BÁ◊ÍmB‰a Â ‰j‰v‰I œ

 * ÂLBÚ≥È̄jªA Â…Úª ÊO‰®‰z‰a‰À Â ÃÂUÂÃÙªA Â…Úª ÊO‰ƒ‰ß Ê≈‰ø B‰Õ * ÍLB‰IÊiÚ‹ÙA ÏL‰i B‰Õ *

 ÚπÍIÊjÛ≥ ÍPA‰jÚÒ‰a Ê≈‰ß ¯ Â®ÚÒÙ¥‰M ¯ ª̇A ©̄Í A‰ÃÚ¥ÙªA ≈̄‰ß œ̄√ÊfÍ®ÊIÚA‰À ÈÍL‰i * ¯ ÊnÍJÙªÚA‰À

‰ÃÊ√ÚA Í“‰JÚº‰̈ ÍI œ̄MBÚ∞ÍvÍI ÂµŒÍº‰Õ B‰ø ÚπÍMBÚ∞Íu īA * ¯ ÏÕj̄‰r‰I‰À œÍ®ÊJÚ  ‰¡ÙºÛ£ Ề k̄ÚA‰À

 ÚπÍMA‰g īA‰ÃÊ√ÚA Í“Ú≥īA‰Ã‰I Ê≈Íø Î“Ú≥īB‰I œÈÍº‰V‰NÍI * B‰ø B‰»ÍI Âj‰»Ù≥ÚA Î“ÏŒÍ∏ÙºÂø Î—ÏÃÛ¥ÍI œ̄√ÊeÂfÊøA‰À

 Í“ÏÕÍeÏjªA ∂̄Ú›ÊaÚ‹ÙA‰À Í“ÏŒÍ√ÈÍfªA ©̄Í÷B‰JÒ̇ªA ‰≈Íø ÏœÚº‰ß ‰ïÊÃ‰NÊmÍA * Â\ÊøA‰À ¯̀ ÊÃÚª Ê≈Íø

 ∆̄A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA ‰æBÚ∏ÊqÚA –j̄Ù∏ÍØ * ÚπÍIÊjÛ≥ k̄ÊjÍY ÏjÍm ÚπÍN‰ÕB‰ƒÍß Íf‰ŒÍI Í…ŒÍØ ÊOÍJÊQÚA‰À

 ∆̄ÃÌƒªA‰À Í≤BÚ∏ÙªA ‰≈ÊŒ‰I ∆̄ÃÂƒÙ∏‰¿ÙªA µ̄ÍIBÏnªA * Ê∆ÚA BÁ◊ÊŒ‰q ‰eA‰iÚA A‰gÍA Â ÂjÊøÚA B‰¿Ï√ÍA

 Â∆ÃÛ∏‰ŒÚØ Ê≈Û∑ Â…Úª ‰æÃÛ¥‰Õ *Íf‰ŒÍI –Íhª̇A ‰∆B‰ZÊJÂnÚØ Í…ÊŒÚªÍA‰À ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ÂPÃÛ∏Úº‰ø Í 

 ‰∆ÃÂ®‰UÊjÂM * īÃÌƒªA ‰iÃÂ√ B‰Õ * īA‰iÊfÍ¿ÙªA Í…ÍºÊzÚØ |̄ÊŒÚØ Ê≈Íø È̄ΩÛ∏ÙªA ‰œÍÒÊ®Âø B‰Õ * B‰Õ

 Âf‰¿‰u * ÂpÀÌfÛ≥ B‰Õ * ÂiBÏ»Ú≥ B‰Õ * Û•ŒÍ∞‰Y B‰Õ * Â±ŒÍÒÚª B‰Õ * ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÏL‰i B‰Õ

 *ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ * ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í*
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CUMA  
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Rabbi rakkıniy fiy medâricel meârif. Ve kallibniy fiy etvâri 
esrâril hekaâık. Vahcubniy fiy süradikaâti hifzike ve meknûni 
sirrike an vurûdil havâtırilletiy lâ teliyku bi sübuhâti celâlike. 
Rabbi ekımniy bike fiy külli şân. Ve eşhidniy lutfeke fiy külli 
kaâsin ve dânin. Vefteh ayne basıyretiy fiy kadâi sâhatit 
tevhiydi li’eşhede kıyâmel külli bike şuhûden yaktau nazariy 
an külli mevcûd. Yâ zel fadli vel cûd. Rabbi efıd aleyye min 
bihâri tecriydi elfizzâti’l-akdesi mâ yaktau anniy külle alâkatin 
tu’cimu aleyye idrâkiy. Ve tuğ’liku dûniy bâbe matlebî. Ve 
esbil aleyye min heyûlâ nuktatihâl külliyyeti’l bârizeti min 
melekûti ğaybi zâtike mâ emuddu bihi hurûfe’l ekvâni 
mahfûzan fiy zâlike mine’n-naksi veşşeyh. Yâ men vesia 
külle şey’in rahmetin ve ilmen yâ rabbel âlemiyn. Rabbi 
tahhirniy zâhiren ve bâtınen min levsi’l ağ’yâr. Vel vukûfi alel 
ettâr. bifeydın min tahûri kudsike ve ğayyibniy anhum 
bişuhûdi bevârıkı unsik. Ve atlı’niy alâ hakaâikıl eşyâi ve 
dekaâikı’l eşkâl. Ve esmi’niy nutkal ekvâni bisariyhit tevhiydi 
fiyl avâlimi küllihâ. Ve kaâbil mir’âti bitecelli tâmmin min 
cevâhiri esmâi celâlike ve kahrike felâ yekau aleyye basaru 
cebbârin minel insi vel cinni illâ in’akese aleyhi min şuâi 
zâlikel cevheri mâ yahriku nefsehul emmârete bissûi ve 
terudduhu zeliylâ. Ve yenkalibu anniy basarehu hâsien 
kaliyla. Yâ men anet lehu’l vucûhu ve hada’at lehurrikaâb. Yâ 
rabbel erbâb. Rabbi ve eb’idniy anil kavâtı’illetiy taktauniy an 
hatarâti kurbike. Ve elbisniy mâ yeliyku bisıfâtiy biğalabeti 
envâri sıfâtike. Ve ezih zulme tab’iy ve beşeriyyeti bitecelliy 
bârikatin min bevârikati envâri zâtike. Vemdudniy bikuvvetin 
melekiyyetin akheru bihâ mâstevlâ aleyye minettabâi’d-
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deniyyeti velahlâkır-raddiyeti. Vemhu min levhi fikriy eşkâle’l 
ekvân. Ve’esbit fiyhi biyedi inâyetike sirre hırzi kurbike’s-
sabikıl meknûni beynel kâfi vennûn. İnnemâ emruhu izâ 
erâde şey’en en yekûle lehu kün feyekûn. Fesubhânelleziy 
biyedihi melekûtu külli şey’in ve ileyhi türceûn. Yâ nurennûr. 
Yâ mu’tıyel külli min feyzi fadlihil midrâr. Yâ Samedu, yâ 
Kuddusu, Yâ Kahharu, Yâ Hafiyz, Yâ Lâtif, Yâ Rabbel 
âlemiyn ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ 
aâlihi ve sahbihi ecmaiyn vel hamdulillâhi rabbil âlemiyn. 

 
CUMA  

Gündüz Duasının Türkçe Anlamı 
 

Bismillahirrahmanirrahîym 
Rabbim! Beni marifet merdivenlerinde yükselt. Beni 

hakikat sırlarının kıvrımları arasında dolaştır. Beni korumanın 
çardakları altında, sırrının gizliliği içinde, celalinin 
parıldayışlarına yaraşmayan düşüncelerin varit olmasından 
perdele.  

Rabbim! Her şeyde beni kendinle kaim kıl. Her eksik ve 
aşağıda bana lütfunu göster. Tevhid meydanı fezasında 
basiretimi aç ki her şey’in seninle kaim olduğunu öyle bir 
şekilde göreyim ki, gözlerim başka hiçbir mevcuda 
bakmasın. Ey fazilet ve cömertlik sahibi! Rabbim! Kutsal Zat 
elifinin tecrit denizinden üzerime lütuf yağdır, ki idrakimi 
bağlayan bütün ilişkilerim kopsun. İsteklerimin kapısı 
gerimde kalsın. Zatının gaybının melekutundan külli ve 
belirgin noktasının heyulasını üzerime aç ki burada eksiklik 
ve ayıptan korunmuş kevn harfleri karşısında kendimde güç 
bulayım.  

Ey her şeyi ilim ve rahmet olarak kuşatan! Ey alemlerin 
Rabbi!... Rabbim! Benim dışımı ve içimi başkası kirinden, 
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tavırlarda çakılıp kalmaktan kutsiyetinin zuhuru feyziyle 
temizle. Ünsiyetinin parıldayışlarının müşahedesiyle beni 
onlardan gizle. Beni eşyanın hakikatine ve şekillerin 
inceliklerine muttalî kıl. Bütün alemlerde varlıkların açık 
tevhidi dile getirişlerini bana işittir. Aynamı celalin ve kahrının 
isimlerinin cevherlerinin tecellisine elverişli kıl. Ki insanlardan 
ve cinlerden bir zorbanın gözü bana iliştiği zaman, bu 
cevherin şuası ona yansısın, nefsi emmaresini yaksın ve onu 
zelil olarak gerisin geri çevirsin. Gözleri umutsuzca, bezmiş 
olarak benden uzaklaşsın.  

Ey yüzlerin yöneldiği, boyunların emrine girdiği! Ey 
Rablerin Rabbi! Rabbim! Beni engellerden uzak tut. Beni 
yakınlığının düşüncelerinden alıkoyan engellerden 
sıfatlarının nurlarının galip gelişinden sıfatlarıma uygun bir 
giysi giydir. Zatının nurlarının parıldayışlarından birinin 
tecellisiyle tabiatımın ve beşeriyetimin karanlığın yok et. 
Bana meleklere özgü bir kuvvet ver. Onunla beni istila eden 
aşağılık tabiatları ve çirkin ahlakları kahredeyim, ezeyim. 
Fikrimin levhinden kevnlerin şekillerini sileyim. İnayetinin 
eliyle fikrimin levhine ezeli ve “Kef” ile “Nun” arasında 
saklanan yakınlığının erişilmezlik sırrını yerleştir.  

“Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» 
demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin mülkü kendi 
elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na 
döneceksiniz.” 

Ey nurun nuru! Ey her şeye fazlının feyzinden damlalar 
bahşeden! Ey samed! Ey Kuddus! Ey Kahhar! Ey Hafız! Ey 
Latif! Ey alemlerin Rabbi!  

Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in, 
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin 
Rabbi olan Allah’a hamdolsun. 
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Virdu leyleti’ssebt 
CUMARTESİ  

Gece Duasının Arapça Okunuşu 
 

}Í“ÚºÊŒÚª ÂeÊiÀ̄ÍOÊJÏnªA {
¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 Ú∫Â⁄BÚ¥‰I ‰¬A‰e –ÍfÈÍŒ‰m * Ú∫Â⁄B‰zÚ≥ µ̄Ùº‰bÙªA ǖ ‰hÚ∞‰√‰À * Ú∫È̄ÃÛºÂß ǖ ‰OÊmÏfÚ¥‰M‰À

 * ∆̆ÊÃÚ∑ Û•Ù∞ÍY Ú∫ÂeÂ¤‰Õ Ú‹ ÚπÍmÊfÛ≥ ǖ ‰OÊŒÚªB‰®‰M‰À * Â±ÊrÚ∑ ÚπÊƒ‰ß ”Ú∞Êb‰Õ Ú‹‰À

 ≈̆ÊŒ‰ß *ÍA Â’B‰r‰M Ê≈‰ø ÃÂßÊf‰M ÚπÊŒÚª * ÚπÊŒÚº‰ß ÚπÍI ÌæÂf‰M‰À * Â¡Í÷AÏfªA ÂfÊ¿‰ZÙªA ÚπÚºÚØ

 * Âf‰VÊøÚ‹ÙA Â¬A‰ÀÏfªA‰À * BÁŒÍØB‰u BÁNÙ≥‰À ÚπÛº‰◊ÊmÚA * Î“Ú¥Í÷Ú‹ Î“Úº‰øB‰®Â¿ÍI ÂfÕj̄ÂM B‰¿ÍI

 ÚπÍ√A‰ÃÊyī ”Úº‰ß ı“ÚØÃÛ≥ÊÃ‰ø ǣB‰¿ÊßÚ‹ÙA W̄Í÷B‰N‰√ Ê≈Íø Úπ‰IÊjÛ≥ B‰»ÂN‰ÕBÚ́  Â∆ÃÛ∏‰M * ÊK‰«‰À

 ǣB‰¿ÊßÚ‹ÙA µ̄Í÷BÚ¥‰Y Ê≈‰ß œ̄ª Â±ÍrÙ∏‰Õ AÓjÍm œ̄ª * B‰»‰®‰ø Î“‰¿Ù∏ÍZÍI ¯ ÊvÂvÊYA‰À

 Ú∫‹̇‰Ã‰M Ê≈‰ø ÌœÍª‰À ÚπÏ√ÍA Â¡Ê»ÚØ B‰»ÂJ‰ZÊv‰Õ —̂‰iB‰qÍA‰À Ë¡Ù∏ÂY * Ú∫B‰ß‰e Ê≈‰ø ÂKŒÍVÂø‰À

 * ÏœÚº‰ß ÚπÍ÷B‰¿‰®Í√ ‰’BÚ¥‰I Ê¬ÍeÚA œ»̄ÚªÍA * Ï–‰fÚª ÚπÍM‰f‰«B‰rÂø‰À *‰À œ̄MA‰g œ̄√Âf»̄ÊqÚA

 ‰œÍ« ÂSÊŒ‰Y Ê≈Íø Ú‹ ‰OÊ√ÚC ÂSÊŒ‰Y Ê≈Íø * Ê≈Íø œ̄ª ‰K‰«‰À B‰√ÚA Ú‹‰À ÚπÍI ‰∆ÃÛ∑ÚA ”ÏN‰Y

 Â¬›̇‰®ÙªA Â¡ŒÍº‰®ÙªA ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√ÍA Î“‰¿ÍªB‰ß ˘̀ ÀÂi ÌΩÛ∑ Í…ŒÍØ ÏœÚªÍA ÂeBÚ¥Êƒ‰M BÁ¿ÙºÍß ÚπÊ√ÂfÚª *

Í‹ÙA‰À ǣÚ›‰VÙªA ÀÂg πÈÍI‰i Â¡ÊmA Ú∫‰iB‰J‰M ¬̄A‰jÙ∑ * Ú‹ ÍKÊŒ‰̈ ÙªA Â\ÍMBÚ∞‰ø Â ‰fÊƒÍß‰À

 j̄ÊZ‰JÙªA‰À È̄j‰JÙªA ǖ B‰ø Â¡ÚºÊ®‰Õ‰À ‰ÃÂ« ‹̇ÍA B‰»Â¿ÚºÊ®‰Õ * Ê≈Íø BÁßB‰®Âq ÏœÚº‰ß Ê|ÍØÚA ÈÍL‰i

 Ê≈Íø ı›ÍøBÚ∑ –ÍeÃÂUÂÀ ‰fÍ«B‰qÛA ”ÏN‰Y Ï̄ü ĭÃÂNÊn‰ø È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß œ̄ª Â±ÍrÙ∏‰Õ Ú∫īÃÂ√
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Ê≈Íø Ú‹ ‰OÊ√ÚC ÂSÊŒ‰Y B‰¿Ú∑ œÈÍƒÍø ¯ Ú∞Íu Ã̄ÊZ‰¿ÍI ÚπÊŒÚªÍA ÂLÏjÚ¥‰MÚBÚØ B‰√ÚA ÂSÊŒ‰Y 

 œ̄MÏeB‰ø Â¬‰f‰®ÙªA‰À ¯ Ú∞Íu Â∆BÚ∏ÊøÍ‹ÙA ÈÍL‰i ÏœÚº‰ß Ú∫īÃÂ√ Í“ÚØB‰yÍBÍI ÏœÚªÍA ‰OÊIÏjÚ¥‰M

 –È̄jÚ¥‰ø ÂjÙ¥Ú∞ÙªA‰À * ¯ º̇Íß Ú∫ÂeÃÂUÂÀ‰À * œÍºÍßBÚØ ÚπÂM‰iÊfÛ≥‰À * ¯ ‰ÕBÚ́  ‰OÊ√ÚA‰À *

‰Y œÍºÊ»‰VÍI ÚπÂ¿ÙºÍß ÚπÊƒÍø ¯ Ên * Â¡ÚºÊßÚA B‰ø ‰∂ÊÃÚØ‰À Â¡ÚºÊßÚA B‰¿Ú∑ ‰OÊ√ÚC * ‰OÊ√ÚA‰À

 ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ‰©‰ø * ËÿÊŒ‰q Úπ‰®‰ø ‰oÊŒÚª‰À * j̄ÊŒÏnºÍª ‰æk̄B‰ƒ‰¿ÙªA ‰PÊiÏfÚ≥ * ‰OÊJÏM‰i‰À

 È̄jÏzªA‰À ©̄Ù∞ÏƒºÍª ‰KÍMA‰j‰¿ÙªA * j̄ÊŒ‰bÙªA ‰XB‰»ÊƒÍø ÏO‰JÊQÚA‰À *ÚØ Í…ÈÍºÛ∑ ÚπÍª‰g ǖ Â≈ÊZ‰ƒ

 Â≈ÊZ‰√ Ú›ÍI ‰OÊ√ÚA‰À ÚπÍI * ÂæB‰¿Ú∏ÙªA‰À Â≤ÊjÈÍvªA ÂeÃÂVÙªA‰À Â|ÊZ‰¿ÙªA ÂjÊŒ‰bÙªA ‰OÊ√ÚBÚØ

 ÂµÚºÙÒÂ¿ÙªA * Ω̄ÍIA‰ÃÚ¥ÙªA ”Úº‰ß ÍPA‰jÊŒ‰bÙªA Í…ÍI ‰OÊzÚØÚA –Íhª̇A ÚπÍ¿ÊmÍBÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA *

 µ̄ÍmA‰Ã‰̈ ÙªA Í“‰¿ÙºÛ£ Ê≈Íø Í…ÍI ‰PÊÃ‰Z‰ø‰À *ÚA Ú∫īÃÂ√ Ê≈Íø AÁiÃÂ√ –ÍeÃÂUÂÀ ÚflÊ¿‰M Ê∆

 ÎLÃÛºÙÒ‰ø È̄ΩÛ∑ Û“‰ÕBÚ́ ‰À ĭÃÂ√ È̄ΩÛ∑ Û—ÏeB‰ø ‰ÃÂ« –Íhª̇A * ËÿÊŒ‰q ÏœÚº‰ß ”Ú∞Êb‰Õ Ú‹ ”ÏN‰Y

 –ÍeÃÂUÂÀ ÍPAÏi‰g ǖ ‰OÊß‰eÊÀÚA BÏ¿Íø * Ê≈‰ß AÁjÈÍJ‰®Âø ∂̆ÊfÍu ‰∆B‰nÍª œ̄ª ÊK‰«‰À

‰Ã‰U Ê≈Íø ¯ ÊvÂvÊaA‰À È̆µ‰Y ÍeÃÂ»Âq Û“‰√B‰IÍ‹ÙA Í…ÍI ÂΩÂvÊZ‰Õ B‰¿ÍI ¡̄ÍºÚ∏ÙªA ©̄ÍøA

 ¯ Ùº‰®ÊUA‰À È̆µ‰ZÍI œ̄ª ‰oÊŒÚª B‰ø ‘‰ÃÊß‰e Ê≈Íø Î“‰¿ÍºÚ∑ È̄ΩÛ∑ ǖ ¯ Ê¿ÍvÊßA‰À Û“Ú́ Ú›‰JÙªA‰À

 ¯ ‰®‰JÏMA ≈̄‰ø‰À B‰√ÚA Î—‰ Ív‰I ”Úº‰ß * ÂKÍUÃÂÕ æ̆ÊÃÚ≥ Ê≈Íø ÚπÍI ÂgÃÂßÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA

‰Õ ÊÀÚA ı—‰ ÍY Âh‰aÊ¤ÂÕ ÚπÊƒ‰ß‰À Â¡ÍºÚ∏ÙªA ”¥̇Úº‰N‰M ÚπÊƒÍø ı“‰»ÊJÂq Â¡Í«ÃÂÕ ÊÀÚA ı“‰ƒÊNÍØ ÂKÍ¥Ê®

 Í’B‰¿ÊmÚ‹ÙA Â¡ÈÍº‰®Âø‰À Í’B‰¿ÏnªA ÛπÍnÊ¿Âø ‰OÊ√ÚC Â¡Ú∏ÍZÙªA * ÂfÍYA‰ÃÙªA ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹

 Ê¡Úª‰À ÊfÚªÃÂÕ Ê¡Úª‰À ÊfÍº‰Õ Ê¡Úª –Íhª̇A Âf‰¿ÏvªA ÂeÊjÚ∞ÙªA Âf‰YÚ‹ÙA Ëf‰YÚA AÁÃÛ∞Û∑ Â…Úª Ê≈Û∏‰Õ *

 ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À * Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i* 
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CUMARTESİ  
Gece Duasının Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Seyyidiy dâme bekaâuke. Ve nefeze fiyl halkı kadâuke. 
Ve tekaddeste fiy uluvvike. Ve tealeyte fiy kudsike lâ 
yeûduke hifzu kevnin. Velâ yahfa anke keşfu aynin. Ted’û 
men teşâu ileyke. Ve tedullu bike aleyke. Feleke’l-hamdud-
dâim. Veddevâmu’l emcedu. Es’eluke vakten sâfiyen. Bimâ 
turîydu bimuâmeletin lâikatin tekûnu ğâyetuhâ kurbeke min 
netâicil a’mâli mevkuûfeten alâ rıdvânik. Ve hebliy sırren 
yekşifu liy an hakaâikıl a’mâl. Vahsusniy bihikmetin meahâ 
hukmün ve işâretün yashebuhâ fehmu inneke veliyyun men 
tevellâke. Ve muciybu men deâke. İâhiy edim bekaâe 
n’amâtike aleyye ve müşâhedetike ledeyye. Ve eşhidniy 
zâtiy min haysu ente lâ min haysu hiye. Hattâ ekûne bike 
velâ enâ, veheblî min ledunke ilmen tenkaâdu ileyye fiyhi 
küllü rûhin âlimetin inneke entel aliymul allâmu. 
Tebârekesmu rabbike zûlcelâli vel ikrâm. Ve indehu 
mefâtihul ğaybi lâ ya’lemuhâ illâ huve ve ya’lemu mâ fiy’l 
berri ve bahri rabbi efid aleyye şuâ’an min nûrike yekşifu liy 
an külli mestûrin fiyye hattâ uşâhide vucûdiy kâmilen min 
haysu ente lâ min haysu enâ fe’etekarrebu ileyke bi mahvi 
sıfatiy minniy kemâ tekarrebte ileyye bi-idâfeti nûrike aleyye. 
Rabbil imkânu sıfatiy vel ademu mâddetiy vel fakru mekarriy. 
Ve vucûduke illetiy. Ve kudretuke fâiliy. Ve ente ğâyetiy. 
Hasbiy minke ilmuke bicehliy. Ente kemâ a’lemu. Ve fevka 
mâ a’lemu. Ve ente ma’a külli şey’in. Ve leyse meake şey’un. 
Kaddertel menâzile lisseyri. Ve rattebtel merâtibe linnef’i 
veddarri. Ve esbette minhâcel hayri. Fenahnu fiy zâlike 
küllihi bike ve ente bilâ nahnu. Fe entel hayrul mahdu vel 
cûdussırfu vel kemâlul mutlaku. Es’eluke bi’ismikelleziy 
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efadte bihi’l hayrâti alel kavâbil. Ve mahavte bihi min 
zulmeti’l ğavâsikı. En temlâe vucûdiy nuren min nûrikelleziy 
huve mâddetü külli nûrin ve ğâyetü külli metlûbin. Hattâ lâ 
yahfâ aleyye şey’un mimmâ evda’te fiy zerrâti vucudiy. Ve 
hebliy lisâne sıdkın muabbiren an şuhûdi hakkın vahsusniy 
min cevâmi’il kelimi bimâ yahsulu bihil ibânetu velbelâğatu, 
ve’sımniy fiy külli kelimetin min da’va mâ leyse liy bihakkın, 
vec’alniy alâ basiyretin enâ ve menittebaniy. Allâhumme 
inniy euzubike min kavlin yûcibu hayreten ev ya’kıbu fitneten, 
ev yûhimu şubheten, minke tutelekkâl kelimu ve anke 
yu’hazul hikemu, ente mümsikus semâi ve muallimu’l-esmâi. 
Lâ ilâhe illâ entel vâhidul ehadul ferdus samedulleziy lem 
yelid ve lem yûled ve lem yekün kûfuven ehad. Ve sallallâhu 
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve sahbihi ecmaiyn. 
Velhamdulillâhirabbil âlemiyn. 

 
CUMARTESİ  

Gece Duasının Türkçe Anlamı 
 

Bismillahirrahmanirrahîym 
Efendim! Baki oluşun daimidir. Senin hükmün mahlukat 

içinde geçerlidir. Yüceliğinde münezzehsin. Münezzehliğinde 
yücesin. Varlığı korumak seni yormaz. Gözün gördüğü 
senden gizlenmez. Dilediğin kendine çağırırsın. Kendinle 
kendine delalet edersin. Daimi hamd sana özgüdür. En ulu 
devamlılık senindir. Senden berrak bir vakit istiyorum. Bu 
vakti sana yaraşır muamelelerle geçireyim. Bu vaktin gayesi 
sana yakınlık olsun ve senin rızana uygun amellerle 
geçireyim. Bana öyle bir sır ver ki, amellerin hakikatleri 
onunla benim için açığa çıksın. Bana öyle bir hikmet tahsis et 
ki, beraberinde hüküm ve işaret olsun, anlama ona eşlik 
etsin. Çünkü sen, seni dost edinenin dostusun. Sana dua 
edene icabet edensin. 
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İlahi! Bana bahşettiğin nimetlerin kalıcılığını süreklileştir. 
Yanımdaki müşahedeni kalıcı kıl. Bana benim zatımı zatım 
açısından değil kendi açından göster. Ki seninle olayım, 
benimle değil. Bana katından öyle bir ilim ver ki, bu hususta 
bütün bilen ruhlar beni örnek alsın. Çünkü sen bilensin, her 
şeyin bilgisi senin katındadır. Celal ve kerem sahibi rabbinin 
adı yücedir. Gaiplerin anahtarları O’nun elindedir ve Ondan 
başkası bunları bilemez. O, karada ve denizde olan her şeyi 
bilir.  

Rabbim! Üzerime nurundan şualar yağdır ki, her örtülüyü 
benim için ortaya çıkarsın, öyle ki varlığımı kamil manada 
ben olarak değil sen olarak müşahede edeyim. Sıfatımı 
kendimden silmiş olarak sana yaklaşayım, tıpkı senin 
üzerime nurunu indirmek suretiyle bana yaklaşman gibi.  

Rabbim! İmkan benim sıfatım, yokluk benim maddem, 
fakirlik ise benim karargahımdır. Senin varlığın benim 
sebebimdir. Senin kudretin benim failimdir. Sen benim 
gayemsin. Senin ilmin ne kadar cahil olduğumu anlamam 
için yeterlidir. Sen benim bildiğim ve benim bildiğimin 
ötesindeki gibisin. Sen her şeyle berabersin. Senin beraber 
hiçbir şey yoktur. Menzilleri seyir için takdir ettin. Mertebeleri 
de menfaat ve zarar için tertip ettin. Hayır yollarını 
sabitleştirdin. Bunların tümünde biz seninle beraberiz, ama 
sen bizimle beraber değilsin. Sen sırf hayırsın, salt 
cömertliksin ve mutlak kemalsin. Hayırları toplulukların 
üzerine indirdiğin, gecelerin karanlıklarını giderdiğin ismin 
hakkı için senden, varlığımı her nurun maddesi ve her 
matlubun gayesi olan nurundan bir nurla doldurmanı 
istiyorum. Ki varlığımın zerrelerine yerleştirdiğin hiçbir şey 
bana gizli kalmasın. Bana doğru bir lisan bahşet ki, bu lisan 
hakkın müşahedesini ifade etsin. Bana öyle kapsamlı söz ver 
ki, onunla açıklık ve belagat gerçekleşsin ve konuşmamda 
hakkım olmayan şeyleri iddia etmekten beni koru. Beni ve 
bana tabi olanları bir basiret üzere kıl.  
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Allah’ım! Hayreti gerektiren veya fitneye sebep olan 
yahut senin hakkında şüpheye yol açan sözden sana 
sığınırım. Söz senden alınır, hikmet senden algılanır. Sen 
semavatı tutansın, isimleri öğretensin. Senden başka ilah 
yoktur, bir’sin, teksin, yalnızsın, samedsin. Doğmamış, 
doğurulmamışsın. Sana hiç kimse denk değildir. 

Allah’ın salât ve selamı efendimiz Hz. Muhammed’in, 
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin 
rabbi olan Allah’a hamd olsun. 

 
Virdu yevmi’ssebti 

 
CUMARTESİ  

Gündüz Duasının Arapça Okunuşu 
 

}ÊÃ‰Õ ÂeÊiÀ̄ÍOÊJÏnªA ¬̄{

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ¡̆ŒÍ¥‰NÊnÂø Î¢A‰jÍu ”ÚªÍA ‰–ÍfÂ« ÊfÚ¥ÚØ Í BÍI Ê¡Ív‰NÊ®‰Õ Ê≈‰ø‰À * –Íhª̇A Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA

 Í A Í±ÙÒÛª B‰¿ÍY ¯ º̇‰YÚA * Í A Í“‰¿ÊY‰i Ú“Ïƒ‰U ¯ Úª‰lÊ√ÚA –Íhª̇A Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA *

ª̇A Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA Í A Í“ÏJ‰Z‰ø ¬̄BÚ¥‰ø ǖ ¯ ‰nÚºÊUÚA –Íh * ¯ Ú≥A‰gÚA –Íhª̇A Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA

 Í A Íe‰f‰ø ÍfÍ÷A‰Ã‰ø Ê≈Íø * Í“ÚØB‰yÍ‹ÙA Ú“ÚØBÚÒÚª œ̄ª ‰K‰«‰À –Íhª̇A Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA

 Í A Í’BÚ∞ÍÒÊuÍ‹Í *ÚØ‰À ÍeīA‰À ÍeīA‰Ã‰ø Ê≈Íø œ̄√BÚ¥‰m –Íhª̇A Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA Í A Í’B *
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 Í Í Í“ÏÕÍeÃÂJÂ®ÙªA ∂̄ÊfÍu ‰ΩÚºÂY œ̄√B‰nÚ∑ –Íhª̇A Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA * B‰ø ”Úº‰ß ÚπÍª‰g ÌΩÛ∑

 Í A ÍKÊƒ‰U ǖ ÂOÙ ÏjÚØ * Í A ∂̄ÃÛ¥ÂY Ê≈Íø ÂOÊ®ÏŒ‰y‰À * Í A ‰≈Íø ÂΩÊzÚ∞ÙªA ÚπÍª‰hÚØ

 Û A ‹̇ÍA ‰LÃÂ√ÌhªA ÂjÍ∞Ê̈ ‰Õ Ê≈‰ø‰À *B‰®Ê√ÍA œ»̄ÚªÍA ÎeB‰»ÍU j̄ÊŒÚ́  Ê≈Íø ÍeBÚèÍ‹ÙBÍI ÏœÚº‰ß ÚπÂø

 ÎeB‰»ÍNÊUÍA Ú‹‰À * ÍeA‰jÂ¿ÙªA ǢÃÛºÂI ”Úº‰ß ÚπÍø‰jÚ∑ Ê≈Íø œÍ®ÍøBÚÒ‰ø ÊP‰j‰U‰À * j̄ÊŒÚ́  Ê≈Íø

 ÎeA‰fÊ®ÍNÊmÍA Ú‹‰À œ̄ª ∂̆BÚ¥ÊZÍNÊmÍA * ÍeB‰»ÊqÚ‹ÙA ÍeÃÂ»Êr‰ø‰À ÍeB‰Y‡ÙA ÍfÍYA‰ÃÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA

 *Í“‰ZÊƒÍø Ú“‰øÚ›‰m ÍeB‰®ÍJÙªA Í“‰ƒÊZÍø Ê≈Íø ÍeA‰eÃ̄ÙªA  * ÍeB‰ƒÍ®ÙªA Í“‰¿ÙºÛ£ ‰ÃÊZ‰ø‰À * īÃÂƒÍI

 ÍeB‰qÏjªA ōÊ¿‰q * ÍeA‰fÏnªA ÍLA‰ÃÊIÚA \̄ÊNÚØ‰À * Ë±ŒÍÒÚª ‰ A Ï∆ÍA Íe‰f‰ø –ÍfÊÕÚBÍI

 ÍeB‰JÍ®ÙªBÍI * –ÍeÃÂUÂÀ Í“ÏŒÍƒÊÕÚA ‰’B‰ƒÚØ ÚπÛº‰◊ÊmÚA ÈÍL‰i *Â»Âq Í“ÏŒÍƒÊøÛA ‰’BÚ¥‰I‰À –ÍeÃ *

 –ÍeÃÂ»Êr‰ø‰À –ÍeB‰q Í“ÏŒÍƒÊŒ‰I ‰∂A‰jÍØ‰À * –ÍeÃÂUÂÃÍª –ÍeÃÂUÊÃ‰ø Í“ÏŒÍƒÊŒ‰ß ©̄Ê¿‰VÍI *

 īB‰ŒÙ́ Ú‹ÙA Í“‰ÕÊ⁄Âi ¡̄Ê«‰À Í’B‰¿‰ß Ê≈Íø ÚπÈÍ¥‰ZÍI ¯ ÏÕÍeÃÂJÂß Ê¡ÈÍº‰m –ÍfÈÍŒ‰m * œ̄I ÊµÍZÙªÚA‰À

 īB‰ŒÊaÚ‹ÙA ‰≈ÊŒÚ∞ÚÒÊvÂ¿ÙºÍª Ú“Ú¥ÍIBÏnªA Úπ‰N‰¿ÍºÚ∑ *ÚA‰À ǖ Ú∫īB‰ŒÍNÊaÍBÍI –j̄ÊøÚA ”Úº‰ß ÊKÍºÙ́

 īBÚ ÊÀÚ‹ÙA‰À īA‰ÃÙ Ú‹ÙA * Í“Ú∑‰j‰ZÙªA ǖ Í’A‰ÃÍNÊmÍ‹ÙA‰À ÍfŒÍYÊÃÏNªBÍI œ̄√ÊjÂvÊ√A‰À

 īA‰jÙ¥ÍNÊmÍ‹ÙA‰À * ǣB‰¿‰VÙªA ‰©ÕÍf‰I‰À ǣB‰uÃ̄ÙªA ‰©Õj̄‰m ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÍJŒÍJ‰Y * ‰©ŒÍƒ‰ø‰À

 ǣÚ›‰VÙªA *‰¿Ú∏ÙªA ‰©ŒÍØ‰i‰À ǣB * æ̆F‰ø‰À æ̆B‰Y È̄ΩÛ∑ ǖ * ‰ÃÂ« B‰Õ ‰ÃÂ« ‰ÃÂ« Ê≈‰ø B‰Õ *

 ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰oÊŒÚª Ê≈‰ø‰À * ōÚºÙ Ú‹ÙA ÍKÊŒ‰̈ ÙªBÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA * p̄‰fÙ≥Ú‹ÙA ≈̄ÊŒ‰̈ ÙªBÍI * ǖ
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 ‰o‰®Ên‰ß A‰gÍA Ω̄ÊŒª̇A * ‰o∞̇‰ƒ‰M A‰gÍA \̄ÊJÌvªA‰À * ¡̆Õj̄Ú∑ æ̆ÃÂm‰i ÂæÊÃÚ¥Úª Â…Ï√ÍA * –ÍÍg

ÏÃÛ≥ ËîÍ∏‰ø t̄Êj‰®ÙªA –Íg ‰fÊƒÍß Î— * î̆ÍøÚA Ï¡‰Q ™̆BÚÒÂø * Í̆îÍJÂø È̆œÍI‰j‰ß ∆̆B‰nÍºÍI *

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i ÂΩÕl̄Êƒ‰NÚª Â…Ï√ÍA‰À * ∆̄ÃÂƒÙ∏‰¿ÙªA Í…ÍYÀÂjÍI j̄ÊøÚ‹ÙA ¡̄Í∏ÊZÂø ‰¡Ù∏ÂY * ǖ

 î̄ÍŒÊJÏNªA ≠̄‰ŒÍu * î̄Í∏Ê¿ÏNªA ©̄ÊƒÂvÍI *Â»º̇ªÚA ÚπÛº‰◊ÊmÚA‰À ”Úº‰ß œ̄MA‰hÍª ÚπÍª‰g ‰ΩÊ¿‰Y Ï¡

 œ̄MBÏŒÍZ‰M ¯̀ A‰ÀÊiÚBÍI œ̄MB‰Œ‰Y ¡̄ŒÍn‰√ Íf‰Õ * ÍPB‰JÈÍŒÒ̇ªA ÚπÍMA‰ÃÚº‰u ǖ * ÚπÍMB‰¿ŒÍºÊn‰M‰À

 ÍPB‰¿Í÷AÏfªA * ÍKÍªBÚÒ‰¿ÙªA ǣÃÂvÂY Í“ÚºŒÍm‰À ”Úº‰ß * ÍKÍ÷B‰J‰ZÙªA ǣÃÂuÂÀ Í“ÚºÊuÂÀ‰À

 *ǖ Í…ÊŒÚªÍA ÎLÃÂnÊƒ‰ø È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß‰À ÍKÍMA‰j‰¿ÙªA È̄ΩÛ∑  * î̄ÍJÂ¿ÙªA È̄µ‰ZÙªA ‰…ÚªÍA *

 ‰îÍøE Ê¡»̄ÈÍuA‰Ã‰a Ê≈Íø B‰ƒÙº‰®ÊUA‰À * Í…ÍªE‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À

 ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Í…ÍJÊZ‰u‰À * ”Úº‰ß Ë¬Ú›‰m‰À ‰∆ÃÛ∞Ív‰Õ B‰¿‰ß Í—ÏlÍ®ÙªA ÈÍL‰i ÚπÈÍI‰i ‰∆B‰ZÊJÂm

Ê¿‰ZÙªA‰À ‰îÍº‰mÊjÂ¿ÙªA ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í Âf *îøE

 
CUMARTESİ  

Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
Ve men ya’tasımu billâhi fekad hudiye ilâ sıratın 

mustakıym.  
El-hamdu lillâhilleziy ehalleniy himâ lutfillâh. Elhamdu 

lillâhilleziy enzeleniy cennete rahmetillâh. Elhamdu 
lillâhilleziy ecleseniy fiy makami mehabbetillâh. 
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Elhamdulillâhilleziy ezâkaniy min mevâidi mededillâh. 
Elhamdu lillâhilleziy vehebeliy letâfetel idâfeti li’ıstıfâillâh. 
Elhamdu lillâhilleziy sekaâniy min mevâridi vâridi ve fâillâh. 
Elhamdu lillâhilleziy kesanî hulele sıdkıl ubûdiyyetillâh. Küllü 
zâlike alâ mâ ferrat’tu fiy cenbillâh. Ve dayyâ’tu min 
hukûkıllâh. Fezâlikel fadlu minellâh. Ve men yağfirizzunûbe 
illâllâhu. İlâhiy in’âmuke aleyye bil’iycâdi min ğayri cihâdin ve 
lâ ictihâd. Ve ceret matâmi’iy min keremike alâ bülûğil 
murâd. Min ğayri istihkaâkın liy velâ isti’dâd. Es’eluke 
bivâhidil ahâd ve meşhûdil eşhâd. Selâmete minhatil vidâdi 
min mihnetil biâd. Ve mahve zulmeti’l inâdi. Binûri 
şemsirreşâdi. Ve fethi ebvâbi’s-sedâdi. Bieydi mededi 
innellâhe latiyfun bil’ibâdi. Rabbi es’eluke fenâe eyniyyeti 
vücûdi. Ve bekaâe emniyyeti şuhûdiy. Ve firâka beyniyyeti 
şâhidî ve meşhûdî. Bi cem’i ayniyyeti mevcûdi livücûdiy. 
Seyyidi sellim ubûdiyyetî bihakkike min amâi vehmi ru’yetil 
ağyâr ve elhık biy kelimetekes sâbikate lilmustafeynel ahyâr. 
Ve eğlib alâ emriy bi’ihtiyârike fiyl-etvâri vel’evtâri. Vansurniy 
bittevhiydi velistivâi fiy’l haraketi ve’listıkrâr. Habiybi es’eluke 
seriy’al visâli ve bediy’a cemâl. Ve meniy’al celâl. Ve refiy’al 
kemâl. Fiy külli hâlin ve mâlin. Yâ men huve yâ huve. Ve 
men leyse illâ huve. Es’eluke bilğaybi’l atlasi. Bilğaynil 
akdesi. Fiylleyli izâ as’as. Vessubhi izâ teneffes. İnnehu 
lekavlu resûlun keriym. Ziy kuvvetin inde zilarşi mekiyn. 
Mutaâ’in semme emiyn. Bilisâni arabiyyin mübiyn. Ve innehu 
le tenziylu rabbil âlemiyn. Hükme muhkimil emri birûhihil 
meknûn. Fiy sıyğıttebyin. Bisun’ittemkiyn. Ve 
es’elukellâhumme hamle zâlike lizâtiy alâ yedi nesiymi 
hayâtiy biervâhi tehiyyâti. Fiy salavâtiket tayyibât. Ve 
teslimâtike’d-dâimât. Alâ vesiyleti husûlil metâlib. Ve vusletin 
vusûlil habâib. Ve alâ külli mensûbin ileyhi fiy külli’l merâtib. 
İlâhel hakkıl mübiyn. Vec’alnâ min havâssıhim aâmiyn. Ve 
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi 
ecmaiyn subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûne ve 
selâmun alel murseliyn velhamdulillâhi rabbil âlemiyn. 
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CUMARTESİ  
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı 

 
Bismillahirrahmanirrahîym 

Kim Allah’a sarılırsa o dosdoğru yola iletilmiştir. Beni 
Allah’ın lütfunun himayesine alan Allah’a hamdolsun. Beni 
Allah’ın rahmeti cennetine misafir eden Allah’a hamdolsun. 
Beni Allah’ın sevgisi makamına oturtan Allah’a hamdolsun. 
Allah’ın yardımları sofrasından beni rızıklandıran Allah’a 
hamdolsun. Beni Allah’ın seçimine layık görülme lütfuna 
mazhar kılan Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın vefası 
sunumları kaynaklarından besleyen Allah’a hamdolsun. Beni 
Allah’a kulluk doğruluğu hırkalarıyla giyindiren Allah’a 
hamdolsun. Allah hakkında onca kusur işlememe, Allah’ın 
haklarını zayi etmeme rağmen bütün bunlara nail oldum. Bu 
lütuf Allah’dandır. Allah’dan başka günahları kim 
bağışlayabilir. 

İlahi! Beni var etmen şeklindeki nimetin cehdim ve 
çabam olmadan gerçekleşmiştir. Keremine yönelik umudum 
muradın sınırına kadardır. Bunda benim bir istihkakım ve 
istidadım söz konusu değildir. Birlerin teki ve şahidlerin 
müşahede ettiklerinin hakkı için senden istiyorum ki kulluk 
mihnetinden sevgi kaynakları selametine beni ulaştır, inat 
karanlığını doğruluk güneşinin ışığıyla gider, yardım eliyle 
doğruluk kapılarını aç. Çünkü Allah kullara karşı lütufkardır.  

Rabbim! Varlığımın mekana aitliğini yok etmeni, 
müşahedemin güvenliğini baki kılmanı istiyorum. Şahidimin 
ve meşhudumun arasındaki ayrılığı kaldır. Varlığıma ait 
mevcudiyetin bütün ayniliğini gider.  

Efendim! Bana kulluğumu başkasını görme vehminin 
körlüğünden uzak kıl. Hayırlılar arasından seçilmiş iki nebî 
hakkında önceden verdiğin sözü bana ulaştır. Her tavır ve 
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ihtiyaç karşısında iradenle benim işime galip ol. Hareket ve 
duruşta tevhid ve istiva ile bana yardım et.  

Habibim! Senden her hal ve durumda en hızlı vuslatı, en 
göz kamaştırıcı cemali, en görkemli celali, en yüksek kemali 
istiyorum.  

Ey O olan O! Ey O! Ey O’dan başka kimse olmayan! 
Belirsiz gayb ve kutsal gayn ile senden istiyorum:  

“Geri dönüp giden geceye, aydınlanan sabaha andolsun. 
Muhakkak o kerem sahibi nebinin sözüdür. Yüce arşın 
yanında güçlü, orada itaat edilen ve güvenilirdir. Apaçık 
arabçadır. Şüphesiz o alemlerin rabbi tarafından indirilmiştir.”  

İşi gizli ruhla sağlamlaştıran hüküm istiyorum senden. 
Beyan sigasıyla ve sağlam bir üslupla istiyorum.  

Allah’ım! Hayatımın nesimi eliyle tahiyyatım ruhlarıyla 
zatıma yüklemeni istiyorum bunları. Tertemiz salâvatların, 
daimi selamların arasında isteklerin hasıl oluş vesilesi 
kılmanı istiyorum. Sevenlere ulaşma aracı kıl. Her 
mertebede Ona tabi olanlara, mensup bulunanlara selam 
olsun. Apaçık Hak ilah! Bizi onlara has kimselerden kıl. 
Amin.  

Salât ve selam Muhammed’in, ehlibeytinin ve bütün 
ashabının üzerine olsun. İzzet sahibi Rab, senin Rabbin 
onların yakıştırmalarından münezzehtir. Gönderilmiş 
Rasullere selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a 
hamdolsun.    Amin…  
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Devru a’la li Muhyiddin 
Muhyiddiyn için yüksek devir 

Muhyiddin İbn. Arabi Hazretlerine ait hergün okunarak 
(devr edilen) yüce manalar ihtiva eden duasının Arapçası 

 

 * ¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI*

 Í“‰ÕBÚ≥À̄ Í“‰ÕBÚ∞Í∑ Í“‰ÕB‰¿ÍZÍI ¯ Í¿ÊYBÚØ ÂOÊƒÏv‰Z‰M ÚπÍI Â¬ÃÌŒÚ≥ B‰Õ Ìœ‰Y B‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚA

 Í A ¡̄ÊnÍI ∆̄B‰øÚA k̄ÊjÍY ∆̄B‰«ÊjÂI Í“Ú¥ŒÍ¥‰Y *Ù∏‰ø ÂjÍaE B‰Õ ÂæÏÀÚA B‰Õ ¯ ÙºÍaÊeÚA‰À ‰∆ÃÂƒ

 Í BÍI ‹̇ÍA Ú—ÏÃÛ≥ Ú‹ Û A ‰’B‰q B‰ø l̄ÊƒÚ∑ Í—‰jÍ÷A‰e È̄jÍm ÍKÊŒÚ́ * Â¡ŒÍº‰Y B‰Õ ÏœÚº‰ß ÊΩÍJÊmÚA‰À

 Í A Ω̄ÊJ‰ZÍI AÃÂ¿Ív‰NÊßA‰À ÍPB‰V‰√ Í“‰√B‰ŒÍu ÍLB‰VÍY j̄ÊNÍm ‰±‰ƒÚ∑ ÂiBÏN‰m B‰Õ * ≈̄ÊIA‰À

B‰YÍA ∆̄B‰øÚA ‰iÃÂm ÂiÍeBÚ≥ B‰Õ Û°ŒÊZÂø B‰Õ ÏœÚº‰ß ÚπÍª‰g Í“‰¿Ú§‰ß È̄lÍß ∂̄ÍeA‰jÂm ÍfÊV‰ø Í“Ú

 Í A ÍPÚBÕE Ê≈Íø ÚπÍª‰g ËjÊŒ‰a * ǖ ¯ ÊmÂjÊYA‰À ÂKŒÍVÂø B‰Õ ÂKŒÍ≥‰i B‰Õ œ̄√ÊhÍßÚA‰À

 ‰oÊŒÚª‰À Í“‰QBÚ́ ÍA Í—‰gB‰ßÍA Í“‰÷Ú›Ú∏ÍI –īA‰e‰À –ÍfÚª‰À‰À œ̄ªB‰ø‰À œÍºÊ«ÚA‰À ¯ ÕÍe‰À œÍnÙ∞‰√

ÍI ‹̇ÍA BÁ◊ÊŒ‰q Ê¡Í«È̄iB‰zÍI Í A ∆̄ÊgÍB * ÚπÍ÷B‰¿ÊmÚA È̄µ‰ZÍI Â©ÍØA‰e B‰Õ Â©Í√B‰ø B‰Õ ¯ Í≥‰À

 ”‰̈ ‰I ËiBÏJ‰U ÊÀÚA Ë¡ÍªBÚ£ Ê∆ÍBÚØ ∆̄BÚÒÙºÌnªA‰À ∆̄BÚÒÊŒÏrªA Ïj‰q ÚπÍMB‰¿ÍºÚ∑‰À ÚπÍMB‰ÕE‰À

 Í A ÍLA‰h‰ß Ê≈Íø “̂‰ŒÍqBÚ́  Â…ÊM‰h‰aÚA ÏœÚº‰ß *‰ß Ê≈Íø Â¡Í¥‰NÊƒÂø B‰Õ ÌæÍhÂø B‰Õ ¯ ÈÍV‰√‰À Ú∫ÍfŒÍJ

 Û A Â…Úª‰h‰a Î’ÃÂnÍI Ê¡Â»ÊƒÍø Ëf‰YÚA œ̄ª Ï¡‰« Ê∆ÍBÚØ Ê¡»̄Í√A‰ÃÊßÚA‰À ÏœÚº‰ß ‰îÍ́ B‰JÙªA ‰îÍ¿ÍªB§̇ªA

 * Ê≈Íø Í…ÕÍfÊ»‰Õ Ê≈‰¿ÚØ ı—‰ÀB‰rÍ́  Í j̄‰v‰I ”Úº‰ß ‰Ω‰®‰U‰À Í…ÍJÙºÚ≥‰À Í…Í®Ê¿‰m ”Úº‰ß ‰¡‰N‰a‰À

 Í A ÍfÊ®‰I *BÏ»Ú≥ B‰Õ Â|ÍIBÚ≥ B‰Õ œÍƒÍ∞Ù∑A‰À œÈÍƒ‰ß Ê¡Â«ÊeÂeÊiA‰À Ê¡Í«j̄Ù∏‰ø Ú“‰®ÕÍf‰a Âi
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 Î“‰◊ÍØ Ê≈Íø Â…Úª ‰∆BÚ∑ B‰¿ÚØ ¯ ÍøÊf‰M ¯ ÍŒÊ̈ ‰M ¯ ÍnÊb‰NÍI ‰≈ÕīÃÂYÊf‰ø ‰îÍøÂ⁄Êh‰ø ‰îÍøÃÂøÊh‰ø

 Í A ∆̄ÀÂe Ê≈Íø Â…‰√ÀÂjÂvÊƒ‰Õ * ÊΩÍJÙ≥ÚA Í—B‰UB‰ƒÂø Ú—ÏhÚª ÂpÀÌfÛ≥ B‰Õ Ầ ÃÌJÂm B‰Õ ¯ Ù≥ÍgÚA‰À

 Ê±‰b‰M Ú‹‰À Í A Í±‰ƒÚ∑ ǖ ‰îÍƒÍø‡ÙA ‰≈Íø ÚπÏ√ÍA * ÂOŒÍ¿Âø B‰Õ ÌiB‰y B‰Õ Ê¡Â»Ù≥ÍgÚA‰À

 Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA‰À AÃÂ¿ÚºÚ£ ‰≈ÕÍhª̇A ¬̄ÊÃÚ¥ÙªA ÂjÍIA‰e ‰©ÍÒÛ¥ÚØ ǣA‰À‰k ǣB‰I‰À ‰æBÚ∏‰√ * œÈÍƒÍøE‰À

 Í“‰ÕB‰̈ ÍI Í’A‰fÊßÚ‹ÙA Í“ÚªÊÀ‰e Í“ÚªÊÃ‰U Ú“ÚªÊÃ‰u Â≈ÍøÊ¤Âø B‰Õ Â¬Ú›‰m B‰Õ Â¡Â»Úª Í“‰ÕE Í“‰ÕA‰fÍI

 Í A ÍPB‰¿ÍºÚ∏Íª ‰ΩÕÍfÊJ‰M Ú‹ Í—‰jÍa‡ÙA ü‰À B‰ŒÊ√ÌfªA Í—Ã‰Œ‰ZÙªA ǖ ‘‰jÊrÂJÙªA * ¯ ÊUÈ̄Ã‰M‰À

 Í“‰¿Ú§‰ß È̄lÍß ÍPÃÛ∏Úº‰ø ∆̄BÚÒÙºÂm ǣÚ›‰U Í’B‰Õj̄ÊJÍ∑ Í“‰IB‰»‰ø X̄B‰NÍI ÌlÍ®Âø B‰Õ Â¡ŒÍ§‰ß B‰Õ

ÙªA Ï∆ÍA Ê¡Â»ÛªÊÃÚ≥ ÚπÊ√ÂlÊZ‰Õ Ú‹‰À Í Í Ú—ÏlÍ® * Ú“‰®ÙºÍa Â ÍJÚ∑ B‰Õ ÂΩŒÍº‰U B‰Õ ¯ ÊnÍJÙªÚA‰À

 ‰≈ÙºÛ≥‰À Ï≈Â»‰ÕÍfÊÕÚA ‰≈Ê®Ò̇Ú≥‰À Â…‰√Êj‰JÙ∑ÚA Â…‰ƒÊÕÚC‰i BÏ¿ÚºÚØ ǣB‰JÙ≥ÍA ǣB‰¿Ù∑ÍA ǣÚ›ÊUÍA ǣB‰¿‰U

 Í Í ‰tB‰Y *BÚ¥Êƒ‰M ”ÏN‰Y ÚπÊƒÍø ı“ÏJ‰Z‰ø ÏœÚº‰ß ÂeÀÂe‰À B‰Õ ÂlÕl̄‰ß B‰Õ µ̄ÙªÚA‰À ‰©‰zÊb‰M‰À ‰e

 Í±ŒÍÒÙº‰M Í±ŒÍÒÊ®‰M Ê≈Íø Í—Ïe‰Ã‰¿ÙªA‰À Í—Ïl‰®‰¿ÙªA‰À Í“ÏJ‰Z‰¿ÙªBÍI Ú∫ÍeB‰JÍß ÂLÃÛºÛ≥ B‰»ÍI œ̄ª

 Í Í BÓJÂY Ìf‰qÚA AÃÂƒ‰øE ‰≈ÕÍhª̇A‰À Í A ÈÍKÂZÚ∑ Ê¡Â»‰√ÃÌJÍZÂÕ Í±ŒÍªÙD‰M * B‰Õ ÏœÚº‰ß Êj»̄Ù£ÚA‰À

ÚA īA‰jÊmÚA ‰iB‰QE Â≈Í B‰I B‰Õ ÂjÍ«BÚ£ ‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA ”Úº‰ß Î“ª̇ÍgÚA Â…‰√ÃÌJÍZÂÕ‰À Ê¡Â»ÌJÍZÂÕ īA‰ÃÊ√

 Í A Ω̄ŒÍJ‰m ǖ ‰∆ÀÂfÍ«B‰VÂÕ ‰≈Õj̄ÍØBÚ∏ÙªA ”Úº‰ß ÍÎ—ÏlÍßÚA * B‰Õ Âf‰¿‰u B‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚA Í…ÈÍU‰À‰À

 ÂOÊ¿ÚºÊmÚA ÊΩÛ¥ÚØ Ú∫ÃÌUF‰Y Ê∆ÍBÚØ ∂̄A‰jÊqÍA ōÊ√ÛA ǣB‰¿‰U Í’BÚ∞‰vÍI œ»̄ÊU‰À ÂiÃÂ√

»̄ÊU‰À Í Í ‰œ * ǣÚ›‰VÙªA A‰g B‰Õ ~̄ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ‰©ÕÍf‰I B‰Õ ¯ ÙºÈÍ¿‰U‰À

 AÃÂ»Ú¥Ù∞‰Õ œ̄√B‰nÍª Ê≈Íø ı—‰fÙ¥Âß ÊΩÛºÊYA‰À Í“‰ßA‰j‰JÙªA‰À Í“Ú́ Ú›‰JÙªA‰À Í“‰YB‰vÚ∞ÙªBÍI ¬̄A‰jÙ∑Í‹ÙA‰À
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ÂIÃÛºÛ≥‰À Ê¡Â«ÂeÃÛºÂU ÂîÍº‰M Ï¡ÂQ Í“≥̇ī Í“‰¿ÊY‰i Í“ÚØÙC‰jÍI œ̄ªÊÃÚ≥ Í A j̄Ù∑Íg ”ÚªÍA Ê¡Â» *

 Í“‰®Êƒ‰¿ÙªA‰À Í—ÏÃÛ¥ÙªA‰À Í—ÏfÈÍrªA‰À Í“‰JÊŒ‰»ÙªA Í±ÊŒ‰nÍI ÂiBÏJ‰U B‰Õ s̄ÙÒ‰JÙªA ‰fÕÍf‰q B‰Õ œ̄√‰fº̇Ú≥‰À

 Í A ÍfÊƒÍß Ê≈Íø ‹̇ÍA ÂjÊvÏƒªA B‰ø‰À Í—ÏlÍß ÍPÀÂj‰J‰U p̄ÙD‰I Ê≈Íø * Û°ÍmB‰I B‰Õ ÏœÚº‰ß Ê¬ÍeÚA‰À

‰VÊ»‰I Ầ BÏNÚØ B‰Õ Í±Í÷BÚÒÚºÍI –j̄ÊøÚA œ̄ª ÊjÈÍn‰Õ‰À –īÊf‰u œ̄ª Ề ‰jÊqA ÈÍL‰i Í—Ïj‰n‰ø Ú“

 Â∆ÃÂƒÍøÊ¤Â¿ÙªA Ầ ‰jÙ∞‰Õ ÎhÍ◊‰øÊÃ‰Õ j̄Í÷B‰r‰I j̄Í÷B‰qÚBÍI‰À Ú∫‰iÊf‰u ÚπÚª Ề ‰jÊr‰√ Ê¡ÚªÚA Í±Í A‰Ã‰ß

 Í A j̄Êv‰ƒÍI *‰∆B‰ôÍ‹ÙA ‰œÍJÙºÚ¥ÍI Â≤Â⁄‰i B‰Õ Â±ŒÍÒÚª B‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚA ǣl̄Ê√ÚA‰À ‰∆B‰ƒÊ◊Í¿Ù Í‹ÙA‰À 

 Í A j̄Ù∑ÍhÍI Ê¡Â»ÂIÃÛºÛ≥ Ï≈Í◊‰¿ÙÒ‰M‰À AÃÂƒ‰øE ‰≈ÕÍhª̇A ‰≈Íø ‰∆ÃÛ∑Ú‹Í ‰iBÚ≥‰ÃÙªA‰À Ú“‰ƒŒÍ∏ÏnªA‰À *

 î̄Í∏Ê¿‰M î̄Í¥‰Õ ÍPB‰J‰RÍI AÃÂßÏi‰f‰M ‰≈ÕÍhª̇A ‰j‰J‰u ÂiÃÛ∏‰q B‰Õ ÂiÃÂJ‰u B‰Õ ÏœÚº‰ß ÊÆj̄ÙØÚA‰À

ÚºÚ́  Î“ÚºŒÍºÚ≥ Î“‰◊ÍØ Ê≈Íø Ê¡Ú∑ Í A ∆̄ÊgÍBÍI ı—‰ ÍRÚ∑ ı“‰◊ÍØ ÊO‰J * B‰Õ Û•ŒÍ∞‰Y B‰Õ ¯ Ù§Ú∞ÊYA‰À

 œÍ≥ÊÃÚØ Ê≈Íø‰À œ̄ªB‰¿Íq Ê≈‰ß‰À ¯ ŒÍ¿‰Õ Ê≈‰ß‰À œÍ∞Ùº‰a Ê≈Íø‰À Ï–‰f‰Õ ≈̄ÊŒ‰I Ê≈Íø ÂΩŒÍ∑‰À

 Í…Í∞Ùº‰a Ê≈Íø‰À Í…ÊÕ‰f‰Õ ≈̄ÊŒ‰I Ê≈Íø ËPB‰JÈÍ¥‰®Âø Â…Úª ÍeÃÂƒÂU ÍeÃÂ»Âq ÍeÃÂUÂÃÍI ¯ ÊZ‰M Ê≈Íø‰À

‰Õ Í A j̄ÊøÚA Ê≈Íø Â…‰√ÃÛ§Ú∞ÊZ * ÏOÏJ‰Q B‰¿Ú∑ Ïœ‰ø‰fÚ≥ Â¡Í÷A‰e B‰Õ Â¡Í÷BÚ≥ B‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚA ÍOÈÍJ‰Q‰À

 Í BÍI Ê¡ÂNÙ∑‰jÊqÚA Ê¡Û∏Ï√ÍA ‰∆ÃÛØB‰b‰M Ú‹‰À Ê¡ÂNÙ∑‰jÊqÚA B‰ø Â≤B‰aÚA ‰±ÊŒÚ∑‰À ‰ΩÍ÷BÚ¥ÙªA *

Â ÍvÏƒªA ‰¡Ê®Í√ B‰Õ‰À ‰ïÊÃ‰¿ÙªA ‰¡Ê®Í√ B‰Õ œ̄√ÊjÂvÊ√A‰À ‰ΩŒÍ≥ –Íhª̇A ‰jÊv‰√ Í’A‰fÊßÚ‹ÙA ”Úº‰ß 

 Í BÍI ÂgÃÂßÚA ‰æBÚ≥ AÁÀÂlÂ« B‰√ÂhÍbÏN‰MÚA Â…Úª * ÍfŒÍÕÙD‰NÍI‰À ÂKÍªBÚ́  B‰Õ ÂKÍªBÚ  B‰Õ œ̄√ÊfÈÍÕÚA‰À

 Ú∫B‰ƒÙº‰mÊiÚA BÏ√ÍA ¯ Í≥ÊÃ‰M l̄Õl̄Ê®‰NÍI ÍfÏÕ‰¤Â¿ÙªA ‰¡º̇‰m‰À Í…ÊŒÚº‰ß Û A ”º̇‰u ÎfÏ¿‰ZÂø ÚπÈÍŒÍJ‰√

Í«B‰q Í BÍI AÃÂƒÍøÊ¤ÂNÍª AÁjÕÍh‰√‰À AÁjÈÍr‰JÂø‰À AÁf * Ïj‰q ǖB‰q B‰Õ ǖBÚ∑ B‰Õ ¯ Í∞Ù∑A‰À
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 ”Úº‰ß ‰∆EÊjÛ¥ÙªA A‰h‰« B‰ƒÙª‰lÊ√ÚA ÊÃÚª ÍfÍ÷E‰ÃÚØ ÍfÍ÷A‰Ã‰®ÍI Í’A‰ÃÊmÚ‹ÙA ‰œÍØBÚ∑ B‰Õ‰À Í’A‰fÊßÚ‹ÙA

 Í A Í“‰ŒÊr‰a Ê≈Íø BÁßÈÍf‰v‰NÂø BÁ®ÍqB‰a Â…‰NÊÕÚC‰jÚª Ω̆‰J‰U* B‰Õ ÂLBÏ«‰À B‰Õ ÏœÚº‰ß Ê≈ÂƒÊøA‰À 

 Ê≈Íø AÃÂI‰jÊqA‰À AÃÛºÛ∑ ¯ ÍbÊn‰M ¯ ÍIÊf‰M ¯ ÍnÊŒ‰M ǣÃÂJÚ≥ ǣÃÂuÂÀ ǣÃÂvÂZÍI Â∂AÏk‰i

 Í A ∂̄Êkī * Úπ‰JŒÍJ‰Y ‰OÊø‰lÙªÚA B‰¿Ú∑ ‘‰ÃÙ¥ÏNªA Ú“‰¿ÍºÚ∑ Âf‰YÚA B‰Õ ÂfÍYA‰À B‰Õ ¯ Êøl̄ÙªÚA‰À

Í…ÊŒÚº‰ß Û A ”º̇‰u AÁfÏ¿‰ZÂø Û A ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Â…Ï√ÚA Ê¡ÚºÊßBÚØ ‰OÙºÛ≥ ÂSÊŒ‰Y ‰¡º̇‰m‰À  *

 ÍeA‰jÕÍA ÍfÕl̄‰¿ÍI Í“‰øÚ›ÏnªA‰À Í“‰ÕB‰ßÈ̄jªA‰À Í“‰ÕB‰ƒÍ®ÙªA‰À Í“‰ÕÚ‹Ã̄ÙªBÍI ÌœÍº‰ß B‰Õ ÌœÍª‰À B‰Õ ¯ ª̇‰Ã‰M‰À

 Í A Ω̄ÊzÚØ Ê≈Íø ÚπÍª‰g ÍeA‰fÊøÍA ÍeB‰®ÊmÍA *ÌœÍƒÚ́  B‰Õ ¯ Êøj̄Ù∑ÚA‰À Í—‰eB‰®ÏnªBÍI Â¡Õj̄Ú∑ B‰Õ 

 Ê¡Â»‰MA‰ÃÊuÚA ‰∆ÃÌzÂ̈ ‰Õ ‰≈ÕÍhª̇A ‰OÊø‰jÙ∑ÚA B‰¿Ú∑ Í—‰jÍ∞Ê̈ ‰¿ÙªA‰À Í“‰øA‰jÚ∏ÙªA‰À Í—‰eB‰ŒÈÍnªA‰À

 Í A ǣÃÂm‰i ‰fÊƒÍß * ‰≈Íø ‰∆ÃÛ∑Ú‹Í BÁYÃÂv‰√ ı“‰IÊÃ‰M Â¡ŒÍº‰Y B‰Õ ÂLAÏÃ‰M B‰Õ ÏœÚº‰ß ÊKÂM‰À

ı“‰rÍYBÚØ AÃÛº‰®ÚØ A‰gÍA ‰≈ÕÍhª̇A AÀÂjÚ∞Ê̈ ‰NÊmBÚØ Ú A AÀÂjÚ∑‰g Ê¡Â»‰nÛ∞Ê√ÚA AÃÂ¿ÚºÚ£ ÊÀÚA 

 Û A ‹̇ÍA ‰LÃÂ√ÌhªA ÂjÍ∞Ê̈ ‰Õ Ê≈‰ø‰À Ê¡»̄ÍIÃÂ√ÂhÍª * Â¡ŒÍY‰i B‰Õ Â≈‰¿ÊY‰i B‰Õ œ̄ª Ê¡ÍNÊaA‰À

 ‰≈ÕÍhª̇A ‰–ÍeB‰JÍß B‰Õ Ê¡Â»Úª ‰ΩŒÍ≥ ‰≈ÕÍhª̇A ‰îÍUAÏjªA‰À ‰îÍUBÏƒªA Í“‰¿ÍMB‰a ≈̄ÊnÂZÍI

ÃÛØ‰jÊmÚA Í A Í“‰¿ÊY‰i Ê≈Íø AÃÛÒ‰ƒÙ¥‰M Ú‹ Ê¡»̄ÍnÛ∞Ê√ÚA ”Úº‰ß A * B‰Õ Â©ŒÍ¿‰m B‰Õ œÈÍƒÍ∏ÊmÚA‰À

 Ï¡Â»º̇ªÚA Úπ‰√B‰ZÊJÂm B‰»ŒÍØ Ê¡Â»Õ‰ÃÊß‰e ‰≈ÕÍhª̇A ‰îÍ¥ÏNÂ¿ÙºÍª ÊPÏfÍßÛA ∆̆Êf‰ß Ú“Ïƒ‰U ÂKÕj̄Ú≥

Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA ∆̄ÚA Ê¡Â»Õ‰ÃÊß‰e ÂjÍaE‰À Ë¬Ú›‰m B‰»ŒÍØ Ê¡Â»ÂNÏŒÍZ‰M‰À Í * Û ÚA B‰Õ)4 ( Â©ÍØB‰√ B‰Õ

)4 ( Â≈‰¿ÊY‰i B‰Õ)4 ( Â¡ŒÍY‰i B‰Õ)4 ( ÍPB‰Õ‡ÙA‰À Í’B‰¿ÊmÚ‹ÙA Í Íh‰« Í“‰øÊjÂZÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA

 AÁ Ív‰√ BÁ√BÚÒÙºÂm ÚπÊ√ÂfÚª Ê≈Íø œ̄ª ‰Ω‰®ÊV‰M Ê∆ÚA ÍPB‰¿ÍºÚ∏ÙªA‰À * AÁ ÍRÚ∑ Bı≥Êkī‰À *



110 

 

 AÁjÕj̄Ú≥ BÁJÙºÚ≥‰À * AÁlÕl̄‰ß BÁ¿ÙºÍß‰À* AÁjÕj̄‰I ı›‰¿‰ß‰À  * AÁ ÍƒÂø AÁjÊJÚ≥‰À * BÁIB‰nÍY‰À

 AÁ Ín‰Õ * AÁ ÍJÚ∑ p̄ÊÀ‰eÊjÍ∞ÙªA ǖ Bı∏ÙºÂø‰À * B‰ƒÍ®ŒÍ∞‰q‰À B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À

 ≈̄ÕÈÍfªA ¬̄ÊÃ‰Õ ”ÚªÍA AÁ ÍRÚ∑ BÁ¿ŒÍºÊn‰M Ê¡º̇‰m‰À ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø

Ê¿‰ZÙªA‰À ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í Âf  *Oó 
 

Devru a’la li Muhyiddin 
Muhyiddin İbn. Arabi hazretlerine ait hergün okunarak (devr edilen) 

yüce manalar ihtiva eden duasının Türkçe okunuşu ve manası 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu 
fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î 
hırz-î emân-î “Bismillâhi”  

Ve adhilnî Yâ Evvelû, Yâ Ahirû, meknû’el ğaybî sırr-ı 
dâiret-î kenz-î “Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî”  

Ve esbül a’leyye Yâ Halîmü, Yâ settâru, kenef-e setr-i 
hicâb-î sıyânet-î necât-î “Vea’tesımû bihablîllâhi”  

Vebnî Yâ muhîtû, Yâ Kâdirü, a’leyye sûre emân-î ihâtat-î 
mecd-î sürâdik-î i’zz-î a’zamet-î “Zâlike hayrûn zâlike min 
âyâtîllâhi”  

Ve ei’znî Yâ Rakıbû, Yâ Mucîba, vahrusnî fi nefsî ve dînî 
ve ehlî ve mâlî ve veledî, ve dârî, fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-
î lâzet-i “Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi”  

Ve kınî Yâ mâniû’, Yâ Nafiû’, bi âyatike ve esmâ-îke ve 
kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ve zâlimin ve cebbârin 
biğa a’leyye “Ahâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllâh”  
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Ve neccinî Yâ Muzill, Yâ Muntekim, min a’bîdîke-zzâlimin 
el bâğine a’leyye ve e’vânîhîm fe in hemme lî ahadun 
minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a’lâ semîhî ve 
kalbihî ve cea’le a’lâ basarihî ğişâveten “Femen yehdîyhî min 
ba’dillâh”  

Vekfinî Yâ Kâbiz, Yâ Kahhâr, hadîa’te mekr-îhîm 
vardudhûm a’nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î 
tedmîr-î “Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min 
dûn’îllâh”.  

Veeziknî Yâ Subbûh, Yâ Kuddûs, lezzet-e münâcât-i 
“Akbil velâ tehaf, inneke minel’âminîne bi fadzîllâhi”.  

Ve ezikhûn Yâ Dârr, Yâ Mumît, nikâl-u vebâl-î zevâl-î “Fe 
kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû, velhamdülillâhi rabb’il 
â’lemîyn”  

Ve eminnî Yâ Selâm, Yâ Mü’min, savlet-e cevletti devlet-
îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î “Lehüm’ül büşrâ fi’l 
hayâtiddünyâ ve fil’âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh”  

Ve tevvicnî Yâ A’zîm, Yâ Muiz’zzu, bi tâc-î mehâbet-î 
kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i’zz-i a’zamet-î “Ve lâ 
yahzünke kavlühüm, inn’el İ’zzete lillâhi’  

Ve elbisnî Yâ Celîl, Yâ kebir, hila’t-e celâl-î ikbâl-i ikmâl-î 
“Felemmâ ra’eynehû ekbernehû ve kataâ’ne eydiyehünne ve 
kulne hâşa lillâhî”  

Ve elki Yâ A’zîz, Yâ Vedûd, a’leyye mahabbeten minke 
hettâ tenkâd ve takhda’ lî bihâ kulûb-ü i’bâd-îke b-il 
mahabbeti ve-l mea’zzeti ve’l meveddeti min ta’tîf-î teltîf-î 
te’lîf-î “Yühibbûnehüm kehubbîllâh, vellezîne âmenû eşeddü 
hubben lillâh”  

Ve Azhîr a’leyye Yâ Zâhiru, Yâ Bâtınu, âsâr’ü esrâr-i 
envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin a’lâl 
mü’minîne ei’zzetin a’lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebilillâhi”  
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Ve veccih Allahümme Yâ Samed, Yâ Nûr, vechî bi safâ-î 
cemâl-î üns-î işâk-î “Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye 
lillâh”  

Ve cemmil’nî Yâ Bedîa’-ssemâvati ve’l arz Yâ Zelcelâli 
ve’l ikrâmi bi’l fesâhati ve’l belâğeti ve’l berâti “Vehlul 
u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî”  

Bi rikkat-î ra’fet-î rahmet-î “Sümme telînü cülûdühüm ve 
kulûbühüm ila zikrîllâhi”  

Ve kallidnî Yâ şedîd’el betşi Yâ Cebbâru, Yâ Kahharû, 
seyf’ül heybeti veş’şiddeti ve’l kuvveti ve’l mena’ti min be’si 
ve ceberût’î i’zzet’i “Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi”  

Ve edim a’leyye Yâ Bâsit, Yâ Fettâh, behcet’e meserret’i 
“Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî”  

Biletâf’î a’vâtif’i “Elem neşrahleke sadrak”  
Ve beşâirî “Yevmeizin yefreh’ul mü’minûne bi nasr’îllâh”  
Ve enzil’illâhümme Yâ Lâtîf, Yâ Raûf, bi kalbîy’el îmâne 

ve’l itminâne vessekînete liekûne min’ellezîne âmenû “Ve 
tatmainnu kulûbühüm bi-zikr’îllâh”  

Ve efriğ a’leyye Yâ Sabûr, Yâ Şekûr, sabr’ellezîne 
tedarra’û bi sebât’î yakîn’î temkîn’î “Kem min fietin kalîyletin 
ğalebet fieten kesîreten bi’iznîllâh”  

Vahfeznî Yâ Hafîz, Yâ Vekîl, min beyn-i yedeyye ve min 
halfî vea’n yemînî ve a’n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi 
vucûd-î şuhûd-î cunûd-î “Lehû mua’kibâtün min beyn’î 
yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh”  

Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü, Yâ Kâimû, Yâ Dâimû, 
kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve keyfe ehâfu mâ 
eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh”  

Vensurnî Yâ ni’m’el Mevlâ ve Yâ Ni’me’nnasîr, a’lâ a’dâî 
nasr’ellezî kîle lehû “E’tet’tehizünâ hüzûven kâle e’ûzu billâh”  
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Ve eyyidnî Yâ Tâlib, Yâ Ğalib, bi te’yîd’î Nebiyy’ike 
Muhammedin Sallallahû A’leyhî ve Sellem el-mueyyedi 
bi’ta’zîz’î tevkîr’î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve 
nezîren litu’minû billâh”  

Ve ek fînî Yâ Kâfî, Yâ Şâfî, el ada vel esvâi vel edvâi bi 
a’vâid’i fevâid’i “Lev enzelnâ haz’el Kur’âne a’lâ cebelin 
lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâhi”  

Ve emnin a’leyye Yâ Vehhâb, Yâ Rezzâk, bi husûl-î 
vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû veşrebû min rizkîllahî”  

Ve fevellenî Yâ Velî, Yâ A’lîy, bil’vilâyeti vel i’nâyeti 
verriâ’yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ’d-î imdâd-i 
“Zalike min fadzlîllâhi”  

Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy, Yâ Kerîm, bis seâ’deti ves’siyâdeti 
vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne 
asvâtehum i’nde Rasûlûllâh ve tub a’leyye Yâ Tevvab, Yâ 
Hekîm, tevbeten nesûhen liekûne min’ellezîne “İzâ fea’lû 
fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû 
lizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah”  

Ve el zimnî Yâ Vâhid, Yâ Ahâd, kelimet’et takvâ kemâ 
elzemte Habîbeke Muhammeden Sallâllâhu A’leyhi ve 
Selleme haysu kulte “Fea’lem ennehû lâ ilâhe illâllâh”  

Ve ahtim lî Yâ Rahman, Ya Rahîym, bi husn’î 
hâtımet’ennâcîne ver râcîne “Kul yâ i’badiyellezîne esrefû 
a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh”  

Ve eskinnî Yâ Semî, Yâ Karîb, cennâti a’dn’ın yui’ddet lil 
muttekîn “Da’vâhum fihâ subhâneke’llahumme ve 
tahiyyatehum fîha selam ve âhiru da’vâhum enilhamdu lillâhi 
rabbilâlemiyn”  

Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Ya Allahû 
Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî, 
Yâ Rahmân, Yâ Rahîm. 
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Es’eluke bi hürmetî hâzîhîl Esmâi vel Âyâti vel kelimâti 
sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve 
kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve 
Sallallâhu Â’lâ Seyyidinâ Muhammedin ve A’lâ Âlîhî ve 
Sahbihî ve selleme tesliman kesîran adede halkike ve 
midâde kelimâtike ve muntehâ rahmetike. 

Allahümme innî kad âveytu ileyke ve men evâ ilâ rüknin 
şedîdîn. Ve selamun a’l-al mürselîne velhamdu lillâhi rabbil 
â’lemîne. 

«Elem neşrah leke sadrak. Ve veda’nâ anke vizrak. 
Ellezî enkada zahrak. Ve rafa’nâ leke zikrak. Fe inne meal 
usri yüsrâ. İnne meal usri yüsrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ 
rabbike ferğab.» (İnşirah Sûresi) 

Not: Son Dua’nın en sonunda bulunan Parantez içersinde olan 
İNŞİRÂH sûresi 3 defa okunacak sonra da aşağıdaki Salavât-ı Şerif’e 
okunacak. 

Salavât-ı Şerife: 
Allahümme salli a’lâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin 

salâten tuhillu bîhâl u’kede ve tuferricu bihalkerbe ve teşrehu 
bihâ-s sudûre ve tuyessiru bîhâ-l umûre fi-ddunya vel âhireti 
ve a’lâ âlîhî ve sahbîhî ve sellim. 

“ALLAH” C.C. için, Hazreti Fahri Kâinât Efendimizin, 
âl’i’nin, Ashabının, Ehli beytinin, Annelerimizin, Cümle 
Resûllerin, Enbiyâların pâk rûhlarına, Hz. Abdulkadir 
Geylâni’nin, Hz. Şeyh-ı Ekber’in ve Onların Şahsında tüm 
Evliyâullahın ve Onların Muhibbi Olanların, ve bu duâ’nın 
şâmil olduğu bütün Ümmeti Muhammedin, yakınlarımızın 
ruhları ve kendi ruhumuz için 3 El-Fatihâ-ı Şerif, 12 İhlas-ı 
Şerif. Allah kabul eylesin. Amin. 
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Muhyiddin ibn. Arabi’nin  
Yüce duası “Hizbu’d-devri’l-a’lâ”nın manası 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Rahman ve Rahiym Allah adıyla 
Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi Hayy olan! Ey kendi 

varlığı ile kâim olup, mevcûdatı varlığı ile var kılan Kayyum 
olan! Seninle kendimi güvenceye aldım lütfen beni koru.  

Bi-ismi-allâh, isminin hakikati, himayesi, kifayeti, 
koruması, burhanı zırhıyla, muhafazası ve emanı ile beni 
himaye eyle. 

Ey başlangıcı olmayan Evvel olan, Ey sonu olmayan 
Ahir olan! Beni maşâallah lâ kuvvete illâ billâh / Allah’ın 
dilemesi olur. Kuvvet ancak Allah’tandır. Ayetinin hazinesinin 
dairesinin içindeki gaybî sırlarla, o kıymetli dâirenin içerisine 
lütfen beni de sok. 

Ey hoşgörülü Haliym olan, ey her türlü şeyi örten, 
kapayan gizleyen Settâr olan! Ve’tesimû bihablîllâhi / 
Allah’ın ipine sarılın, âyetinin kurtuluşunun sırrıyla, tesettürü, 
hicâbi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da 
korunmayı, örtünmeyi nasip eyle. 

Ey her şey’i ihâta eden, kuşatan Muhît olan! Ey kudreti 
her şey’e yeten Kâdir olan! Etrafımı Zâlike hayrûn zâlike 
min âyâtîllâh / bu daha hayırlıdır. Bu Allah’ın ayetlerindendir 
âyetinin azametinden izzetinden ve ululuğundan eman ve 
ihata surlarıyla çevir. 

Ey murakebe eden Kârib, Ey icabet eden Mucîb! Ve 
mahum bi darrine bihî min ehadin illâ biiznîllâhi / Oysa 
şeytan, Allah’ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zaman 
veremez âyetinin mânâsıyla, korunmasıyla, hürmetiyle lütfen 
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beni, nefsimi, ailemi, dinimi, malımı, evlatlarımı, evim 
hususunda icâbet eyle, beni koru ve savun. 

Ey men eden Mâni olan, Ey savunan Nafi olan!  
Ehâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllah / Eğer bir zalim veya 
zorba bana haksızlıkla saldırırsa Allah’ın azabından bir 
bürüyen onu yakalayıverir-  âyetlerin, esmâların, kelimelerin 
hakkı için, şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi 
bir zalimin veyâ haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın 
şerrinden lütfen beni koru. 

Ey zalim, azgın ve bana saldıran kullarını ve 
yardımcılarını zelil kılan Muzil ! Ey zarar vereni yaptığının 
karşılığıyla ödeştiren Muntakim! Zulmedici kulların ve 
onların yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa 
Allah onları yüzüstü bıraksın. Onların işitmelerine kalplerine, 
basiretlerine Femen yehdîyhî min ba’dillâh /  kulağını ve 
kalbini mühürledik, gözünün üzerine bir perde indirdik, 
âyetindeki gibi bir perde koyarak, kurtarıcım ol! Şüphesiz, 
artık Allah’ın azabından kurtuluş yolunu kim ona gösterebilir! 

Ey izhâr ettiklerini geri alan ve her şey’i kudreti altında 
tutan Kâbız olan, Ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran 
Kahhâr olan Allah’ım, bana tuzak kuranların mekirlerine, 
hilelerine, azaplarına karşı bana yardım ederek kimseye 
muhtaç bırakma. Onları, Fe mâ kâne lehû min fi’etin 
yensurûnehû min dûn’îllâhi / Allah’tan başka ona yardım 
edecek bir grubu yoktur, âyetinin sırrıyla, mânâsıyla, içerdiği 
hüsran, değişme ve yok etme vaadi uyarınca onları 
(tuzakçıları) benden, rezil, horlanmış, mağlup ve aşağılanmış 
olarak uzaklaştır.  

Ey Zâtına ve Sıfâtlarına fenâlık, noksanlık, sınırlılık ve 
hiçbir şekilde kusur bulunmayan Subbûh olan, Ey, 
mukaddes ve arı Kuddûs olan Allah’ım, Akbil velâ tehaf 
inneke min’el âminîne” bi fadzlîllâhi / beri gel ve korkma! 
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Çünkü sen, Allah’ın himayesinde güvende olanlardansın 
âyetinde ki münacâtın lezzetini lütfen bana tattır ve bu âyetin 
fazlıyla, sırrıyla emniyet içersinde bulunanlardan olmayı da 
lütfen nasip eyle. 

Ey zarara uğratan, her şer kabul edilenin mutlak var 
edicisi Dârr olan, Ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren 
Mumit olan! Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû, 
velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn / zulm eden kavmin kökü 
kurudu ve Allah’a hamdolsun âyetinin sırrıyla, yine zalimlere 
içerdiği cezayı, vebâlini, nikâlini, zevâlini tattır Yâ Rabbi. 

Ey yakîn hâlini yaratan Selâm olan, Ey gaybın sonsuz 
sırlarına açık idrâkı oluşturan Mü’min olan Allah’ım, 
düşmanların devletine karşı Lehüm’ül büşrâ fi’l 
hayâtiddünyâ ve fi’l âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh / 
Dünya hayatında ve ahirette onlara müjde vardır. Allah’ın 
kelimelerinde değişiklik olmaz, âyetinin gayesi, sırrı ve 
nihayeti ve bidayeti ile düşmanların devletlerinin, 
cevvaliyetlerinin heybetinden caydırıcılığından beni de emin 
kıl, huzurlu eyle. 

Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A’zîm olan, ey izzet 
bahşeden ve dileğince değerli kılan Muizz olan Allah’ım, Ve 
lâ yahzünke kavlühüm inn’el İ’zzete lillâhi / onların sözleri 
seni üzmesin. Şüphesiz bütün izzet Allah’ındır. Ayetinde ki 
sırrınla, celâllik sultanlığının, saltanatının ve gururunun 
verdiği azametli, korkutucu tacınla beni taçlandır ya Rabbi.  

Ey Zâtıyla tüm kemâl sıfatlarına sahip ve tek hükümran 
Celîl olan, ey sonsuz mânâlara sahip, yeğane üstünlük 
sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren 
Kebîr olan Allah’ım, Felemmâ ra’eynehû ekbernehûnne 
ve kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşalillâhî / Onu 
gördüklerinde gözlerinde büyüttüler ve ellerini kestiler, “haşa! 
Allah’ı tenzih ederiz bu bir beşer değildir” dediler.. âyetinin 
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sırrıyla verdiğin celâllik, mükemmellik, ikbâllik, yüce azâmet 
ihtivâ eden cübbeyi bana da giydir! 

Ey eşi benzeri olmayan A’zîz olan, Ey Aşk kaynağı, 
sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık Vedûd olan Allah’ım, 
Yühibbûnehüm kehubbîllâh, vellezîne âmenû eşeddu 
hubben lillâh / Onları Allah’ı sever gibi seviyorlar. İman 
edenlerin Allah’a yönelik sevgileri ise daha şiddetlidir. 
ayetinin şefkatinden, letafetinden ve sıcaklığından bir sevgiyi 
katından bana ilka et ki, böylece bu kullarının gönülleri sevgi, 
saygı ve muhabbetle bana boyun eğsin, bana uysun. 

Ey apaçık ortada Zâhir olan, Ey gizli Bâtın olan! 
Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilleten a’lâ’l mü’minîne 
ei’zzeten a’lâ’l kâfirîne yücâhidûne fî sebilillâhi / Allah 
onları sever, onlar da Allah’ı severler. müminlere karşı alçak 
gönüllü, kafirlere karşı izzetlidirler ve Allah yolunda cihad 
ederler…âyetinin sırlarının, nûr’unun verdiği gücü ve 
eserlerini üzerimde izhar eyle. 

Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkânsız, 
ihtiyaçtan, beri Samed olan, ey açığa çıkaran idrâk ettiren, 
kendisiyle irşâd olunan Nûr olan! Fein hâccûke fekul 
eslemtü vechiye’lillâh / eğer seninle tartışırlarsa, de ki: ben 
vechimi (yüzümü) Allah’a teslim ettim... âyetinin sırrıyla 
vechimi, işrâk, ünsiyet ve cemâlinin nûruyla safiyetiyle çevir. 

Yâ Bedîa’s semâvative’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâm / 
Ey semavatı ve yeri benzersiz yaratan! Ey celal ve kerem 
sahibi!  Vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî / sonra 
derileri ve kalpleri Allah’ın zikri ile yumuşar, (Hz. Musa’nın 
duası) âyetinin sırrıyla, mânâsıyla (Musâ Aleyhisselâm’ın 
dilini çözdüğün gibi) lütfen bana da üstünlüğümü, belâgatimi 
ve fasihliğimi ikrâm eyle ki dediklerimi anlasınlar. 

Allah’ım «Sümme telînü cülûduühüm ve kulûbühüm lî 
zikrîllâhi» âyetinin sırrıyla, yüzü suyu hürmetine lütfen 
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Senden korkan, derileri ürperen ve sonra, derileri ve 
yürekleri Allah’ın zikri için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi 
bana da Rahmetinle inceliğinle lütfen acı. 

Ey hükmünü zorunlu olarak, ister istemez kabul ettiren 
Cebbar olan, Ey dilediği her şey’i ortadan kaldıran Kahhar 
olan Allah’ım, Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi / zafer 
ancak Allah katındandır, âyetinin sırrıyla, lütfen beni 
heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklığıyla, 
düşmanlarının zorbalığına ve güçüne karşı bana heybetini ve 
yüceliğini zırh gibi giydir. 

Ey açan, yayan, genişlik veren Bâsit olan, Ey sürekli 
aşama (feth) kapıları açan, tüm kapanıklıkları geçiren, 
Fettâh olan! Elem neşrahleke sadrak / biz senin göğsünü 
açmadık mı? âyetinin sırrıyla letafet ve bağışıyla müjdelerinin 
işaretiyle Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî / Rabbim! 
Göğsümü aç ve işimi kolaylaştır.” âyetinin sırrıyla, 
bereketiyle, benim de lütfen kalbime, (bilincime) genişlik, 
açıklık, nûr ikrâm eyle. 

Yevmeizin yefrahul mü’minûne bi nasrîllâh / üzerime 
o gün müminler Allah’ın yardımı sayesinde sevinirler.. 
âyetinin sırrıyla, müjdeleriyle, sevindirdiğin, yardım ettiğin ve 
galip getirerek, feraha kavuşturduğun mü’min kulların gibi 
lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar. 

Ey lutûf sâhibi, birimin özünde ve yapısında yer alır 
biçimde mevcût Lâtîf olan, Ey son derece merhametli Raûf 
olan Rabb’im, Ve tatmainnu kulûbühüm bizikr’îllah / 
kalpler ancak Allah’ın zikriyle tatmin olur… âyetinin sırrıyla, 
kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, imân nasip ettiğin 
kulların gibi benim kalbime de lütfen imân, huzur ve sukûnet 
ikram eyle… 

Ey sabırla, rızâsı olmayan şeylerin neticesini bekleyen 
Sabûr olan, Ey ikrâm ettiklerinin değerini bilene, şükredene 
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fazlasıyla karşılık veren Şekûr olan Allah’ım, Kem min 
fietin kalîletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâhi / nice az 
topluluk Allah’ın izniyle galip gelmişlerdir… âyetinin sırrıyla 
ve izninle, yakini ve sebatı ile yakaranların sabrını yüreğime 
akıt, sabitliğinin, sadâkatinin güçleri gibi bize de aynı gücü 
lütuf eyle. 

Ey koruyan, muhâfaza eden, ayakta tutan, hıfz eyleyen 
Hâfiz olan, ey vekîl tutanların işini en mükemmel biçimde 
sonuçlandıran Vekîl olan! Lehû mua’kibâtun min beyn’î 
yedeyhî ve min halfiîhi yahfizûnehû min emrîllâh / 
Allah’ın emri gereğince önünden ve arkasından onu takip 
edip koruyanlar vardır… âyetinin sırrıyla, şâhidleriyle, 
tanıklarıyla, askerleriyle, lütfen beni de önümden, arkamdan, 
sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan, (her yönden) 
koru, koruyucum ve vekilîm olan Allah’ım. 

Ey kendi varlığı ile mevcûdatı varlığıyla var kılan Kaim 
olan ve Ey Dâim olan! Ve keyfe ehâfu mâ eşrektüm ve lâ 
tehâfûne ennekûm eşrektüm billâh / Siz Allah’a ortak 
koşmaktan korkmaz iken ben nasıl sizin koştuğunuz 
ortaklardan korkarım? âyetinde sözü geçen, burhân sâhibi 
kimselerin, (şirk ehlî olmayan) dayandığı gibi benim de 
ayaklarımı yolunda sâbit eyle lütfen kaydırma. 

Ey en güzel Mevlâm, Ey en güzel kurtarıcı; 
“Ni’men’nasir!  E’tet’ethizünâ hüzûven kâle eûzu billâh / 
“bizimle alay mı ediyorsun?”denilince “Allah’a sığınırım” 
âyetinin sahibi olan kimseyi gâlib kıldığın gibi beni de 
düşmanlarıma karşı gâlip lütfen eyle. 

Ey talep ettiren Tâlib olan, Ey talep ettirdiğine de talebini 
ikrâm eden yeğane Gâlib olan Allah’ım, İnnâ erseinâke 
şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh / 
“Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
gönderdik….iman edesiniz.” âyetinin sırrıyla, imânıyla, 



121 

 

bereketiyle, tanıklıkla, uyarıcı ve müjdeci olarak Rasûlün 
Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem Efendimizi 
âzizlikle, heybetlikle, desteklediğin gibi beni de lütfen 
destekle. 

Ey kifâyet eden, yeten, yetişen, el veren Kâfi olan, ey 
şefaat eden, şifâ veren Şâfî olan Allah’ım, lütfen beni Lev 
enzelnâ hâz’el Kur’âne a’lâ cebelin lareeytehû hâşia’an 
mutesaddian min haşyet’illâh / Eğer biz bu Kur’an’ı bir 
dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş 
eğerek, parça parça olmuş görürdün… âyetinin sırrıyla, 
verdiğin faydaların ve birikintilerin yüzüsuyu hürmetine 
düşmanlara, kötülere karşı destekle, kifâyet eyle, lütfen 
yardımcım ol.   

Ey karşılıksız olarak ihsânda bulunan Vahhab olan 
bağışlayıcı, Ey sonsuz mânâlarıyla sürekli rızık verici Rezzâk 
olan! Kulû veşrebû min rizkîllahî /  Allah’ın rızkından yeyin, 
için... âyetinin sırrıyla rızıklarda sağladığın kolaylığı, kabulü, 
tedbiri ve emre amadeliği ile bana indinden lûtf eyle. 

Ey Tek, yardımcı, hâmi, dost, dilediğine arka çıkıp onları 
kemâle ulaştıran dost; Velî olan, Ey yüce fevkalâde yüksek 
A’lîy olan Allah’ım, Zalike min fadzlîlâh / işte bu Allah’ın 
lütfundandır.. âyetinin sırrıyla inâyetiyle, medediyle, 
mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selâmetle korumakla, 
sahip çıkmakla bana Velîlik yap (sahîp çık), lütfen imdâd 
eyle. 

Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi, Ey yeğane zenginlik 
sahibi Gâniy olan, ey tevbeleri çok kabul eden, ey Halim 
olan! İzâ fea’lû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm 
zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men 
yağfir’uzzunûbe illâllah / onlar ki bir kötülük işledikleri veya 
kendilerine zulmettikleri zaman, hemen Allah’ı anarlar ve 
günahları için bağışlanma dilerler. Allah’tan başka günahları 
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bağışlayan kimdir? âyetinde zikrolan Rasûlünün yanında 
seslerini alçaltmış olan kimseleri, affederek ikrâm ittiğin gibi 
lütfen bu vesileyle bana da affınla, saadetle ikrâm eyle.. 

Ey Tek, hüküm sahibi, hükmü kayıtsız şartsız yerine 
gelen Hakîm olan, Ey Tek, tövbeleri kabul edici Tevvâb olan 
ve Ey Tek, va’adinde sadık, sözünde duran, nimetleri 
herkese ihsân eden, muhsin Berr olan Allah’ım, onların 
bilinçlerine nasûh tevbeleri ikrâm ederek nasûh tevbesinin 
oluşmasını sağladığın, ikrâm ettiğin gibi bana da lütfen 
nasûh tövbesi ikrâm eyle Yâ Rabbi. 

Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş “TEK” 
Vâhid, Ahad, olan ALLAH, Fea’lem ennehû lâilâheilâllâh, 
Senin sözün ve takvâ olan bu âyetinle sevgilin Rasulûn 
Muhammed Sallallahû Aleyhi Vessellem Efendimizi 
bağladığın gibi lütfen bizleri de bu âyetin sırrıyla, mânâsıyla 
bağla Yâ Rabbi. 

Ey Rahman ve Rahiym olan Allah’ım, Kul Yâ 
i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min 
rahmet’îllâh / ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım! 
Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin… âyetinin verdiği 
ni’metle ümit edenler ve kurtulmuş olan ve sonları güzel olan 
kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu iyi ve 
hoş eyle Yâ Rabbi. 

Ey yaratıklarının hitâplarını her hâliyle algılayan Semî 
olan, ey yarattıklarına mekânca yâkin Kârib olan!  

Beni, muttakiler için hazırlanan Adn cennetlerine 
yerleştir!  Da’vâhum fihâ subhâneke allahumme ve 
tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enil’hamdu 
lillâhi rabbilâlemiyn / onların oradaki duası ‘seni tenzih 
ederiz, Allah’ım!’ şeklindedir. selamlaşmaları ‘selam olsun’ 
şeklindedir. Dualarının sonu ‘alemlerin rabbi olan Allah’a 
hamdolsun’ şeklindedir…   
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Ya Allah (4 defa) ya Nafi (4 defa)… Ya Rahman (4 defa) 
ya Rahim (4 defa)  

Ey Fayda verici, Ey kötülükleri geri çevirici, Ey Rahman ve 
Rahiym olan Allah, bu ayetlerin sözlerin ve esmâlarının 
yüzüsuyu hürmetine katından bana kazandırıcı bir güç ikrâm 
eyle.. bizlere bereketli, bol rızıklar, huzurlu yürekler, 
aydınlanmış kabir, kolay verilen hesap ve büyük ecirler ikrâm 
eylemeni ve Firdevs cennetinden büyük bir mülk takdir etmeni 
istiyorum. 

Allah’ım Efendimiz Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem’ 
Â’lîsine, Sahabesine din gününe kadar çok selâm ver. Öyle 
selâmlar ve duâlar ver ki, Senin halkının sayısı kadar, Senin 
kelimelerin ve sözlerin tükettiği mürekkepler kadar ve rahmetin 
en son zirvesine kadar. 

Allah’ım Sana sığındım ki, bu sığınmam aynen güçlü ve 
çetin köşelere sığınanların hâli gibidir. 

Allah Rasûllerine selâmlar olsun, âlemlerin Rabbi olan 
Allah’a hamdolsun. 

El- Fatiha 
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Duâu leyletil Berâti  
Şaban ayının 15. gecesi; Berât gecesi duası 

 

}ÍPA‰j‰JÙªA Í“ÚºÊŒÚª Â’B‰ßÂe{

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ÚπÊŒÚº‰ß Ì≈‰¿ÂÕ Ú‹‰À È̄≈‰¿ÙªA A‰g B‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚA * A‰g B‰Õ ¬̄B‰®Ê√Í‹ÙA‰À ǣÊÃÒ̇ªA A‰g B‰Õ

 ¬̄A‰jÙ∑Í‹ÙA‰À ǣÚ›‰VÙªA *ÍA Ú‹ ‰îÍ∞Í÷B‰bÙªA ‰∆B‰øÚA‰À ‰îÍU›̇ªA ‰jÊ»Ú£ ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…Úª

 ‰≈Õ¯ ÍV‰NÊnÂ¿ÙªA ‰ ÍVÂø‰À * ÍLB‰NÍ∏ÙªA È̄¬ÛA ǖ Ú∫‰fÊƒÍß ¯ ‰NÊJ‰NÚ∑ ‰OÊƒÛ∑ Ê∆ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA

Í∏ÙªA È̄¬ÛA ǖ Ï¡Â»º̇ªÚA Â\ÊøBÚØ ∂̄ÊkÈ̄jªA ǖ ÏœÚº‰ß AÓj‰NÙ¥Âø ÊÀÚA BÁøÀÂjÊZ‰ø ÊÀÚA BÓŒÍ¥‰q ÍLB‰N

 Bı≥ÀÂkÊj‰ø AÁfŒ»̄‰q AÁfŒÍ®‰m Ú∫‰fÊƒÍß ¯ ÊJÂNÙ∑A‰À œÍ≥Êkī ‰iB‰NÍNÙ≥ÍA‰À œ̄√B‰øÊjÍY‰À œ̄M‰ÀBÚ¥‰q

 ǖ Ìµ‰ZÙªA ÚπÛªÊÃÚ≥‰À ‰OÙºÛ≥ ÚπÏ√ÍBÚØ ¯ ÕÍgÊ¤ÂÕ Ê≈‰ø Ú“‰√Ê¤Âø BÓŒÍ∞Ù∏‰ø ÍPA‰jÊŒ‰bÙºÍª Bı¥Ø̇‰ÃÂø

 Ω̄‰mÊjÂ¿ÙªA ÚπÈÍŒÍJ‰√ ”Úº‰ß ǣ‰lÊƒÂ¿ÙªA ÚπÍIB‰NÍ∑ * Â ‰fÊƒÍß‰À ÂOÍJÊRÂÕ‰À Â’B‰r‰Õ B‰ø Û A ÃÂZÊ¿‰Õ

 ÍLB‰NÍ∏ÙªA Ì¬ÛA * ¡̄§̇‰®Â¿ÙªA ‰∆B‰JÊ®‰q Ê≈Íø Í±ÊvÈÍƒªA Í“ÚºÊŒÚª ǖ ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA œÈÍº‰VÏNªBÍI œ»̄ÚªÍA

 Â¬‰jÊJÂÕ‰À ¡̆ŒÍ∏‰Y j̆ÊøÚA ÌΩÛ∑ B‰»ŒÍØ Â∂‰jÙ∞ÂÕ ¯ ª̇A * Í’Ú›‰JÙªA‰À Í’ÃÌnªA ‰≈Íø BÏƒ‰ß Ê≤j̄ÊuÍA

‰À Â¬›̇‰ß ‰OÊ√ÚA‰À Â¡ÚºÊ®‰√ Ú‹‰À Â¡ÚºÊ®‰M ÚπÏ√ÍA Â¡ÚºÊ®‰√ Ú‹ B‰ø‰À Â¡ÚºÊ®‰√ B‰ø Í’B‰I‰ÃÙªA‰À Í°ÊZÚ¥ÙªA

 ÍLÃÂŒÂ̈ ÙªA * ‰¡º̇‰m‰À Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À*

PA ªA ’Bße `jq : oÕ±Õjq) 1 (j¿®ªA æÃ  “ÈŒƒI.

ÀA ±Õjq ’Bßeچ ±Õjq oÕ  f®I …®Øe )1 (∂kÈjªA “®m “ÈŒƒI.
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ÀA ±Õjq ’Bßeچ ±Õjq oÕ  f®I …®Øe )1 (“óBàA ≈nY “ÈŒƒI.

ÀA ±Õjq ’Bßeچ ”ºßC …nÕA iÃƒ≥ÀA  fƒmAiE ÃnNÕ …ºÕA ¬BraA …®Øe 

iÃªÀA. 

Berât Gecesi Duasının Türkçe Okunuşu 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
Allâhümme yâ zel menni velâ yumennu aleyke yâ 

zettavli vel in’âmi yâ zelcelâli vel ikrâm lâ ilâhe illâ ente 
zahrelleciyne ve emânel hâifiyne ve müciyrel müsteciriyn 
allâhumme in künte ketebteniy indeke fiy ümmil kitâbi 
şakıyyâ ev mahrûmen ev mukterren aleyye fiyrrızkı 
femhullâhumme fiy ummil kitâbi şekaâvetiy ve hırmâniy ve 
ıktitâre rızkıy vektubniy indeke saiyden şehiyden merzûkan 
müveffekan lilhayrâti mekfiyyen mu’nete men yu’ziyniy 
feinneke kulte ve kavlukel hakku fiy kitâbikel münzeli alâ 
nebiyyikel murseli yemhullâhu mâ yeşâu ve yusbitu ve 
indehu ümmül kitâb ilâhiy bittecelliyil a’zami fiy leyletinnısfi 
min şa’bânel muazzamilletiy yufreku fiyhâ küllü emrin 
hakîymin ve yubremu ısrif annâ minessûi vel belâi velkahti 
velvebâî mâ na’lemu ve mâ lâ na’lemu inneke ta’lemu velâ 
na’lemu ve ente allâmul ğuyûb ve sallallâhu alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ aâlihi ve sahbihi ve sellem  

Berât duasının okunma şekli: Yasin-i şerif 1 defa 
okunur ondan sonra (uzun ömür niyetiyle) duayı şerif okunur. 
Tekrar Yasin-i şerif okunur sonra (rızk genişliği niyetiyle) 
duayı şerif üç defa okunur. Üçüncü kez yine Yasin-i şerif 1 
defa daha okunur ardından da (güzel akibet niyetiyle duayı 
şerif üç defa daha okur sonra bağışlanır.  

Not: Akşam ile yatsı arasında okunması tavsiye olunmaktadır. 
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Berât Gecesi Duasının Türkçe Manası  
Allah’ım! Ey minnet sahibi! Bana lütfet. Ey sınırsız güç ve 

nimet sahibi! Ey celal ve kerem sahibi! Senden başka ilah 
yoktur. Sen sığınanların desteği, korkanların güvencesi ve 
eman isteyenlerin sığınağısın. Allah’ım! Eğer katındaki ana 
kitapta benim bedbahtlığım, mahrumiyetimi ve rızkımın 
darlığını yazmışsan, katında beni mutlu, şahit, rızıklanmış, 
hayırlara muvaffak kılınmış, kifayete kavuşturulmuş, eziyet 
edenlerden korunmuş olarak yaz. Çünkü sen, gönderilmiş 
Nebine indirdiğin Kitab’da şöylemişsin-ki senin sözün haktır- 
“Allah dilediğini siler ve dilediğini yerinde bırakır. Ana kitab 
O’nun yanındadır.” İlahi! Yüce şaban ayının ortasındaki bu 
gecede gerçekleşen büyük tecelli hakkı için, ki bu gece her 
hikmetli iş birbirinden ayrılır ve hükme bağlanır, bildiğimiz 
bilmediğimiz bütün kötülükleri, belaları, kıtlıkları ve vebayı 
bizden sav. Çünkü sen bilirsin, biz bilmeyiz. Şüphesiz sen 
bütün gaipleri bilirsin.  

Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine, ve ashabına salat 
ve selam olsun. 
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Hizbul Bahri lişşâziliy 
EŞ-ŞAZELİ’NİN BAHİR HİZBİ  

(DENİZ DUASI) 
 

Şazeli tarikatının kurucusu Şazeli (r.a.) tarafından derlenmiş 
olan bu “Hizbu’l Bahr / Deniz duası” ikindi namazı eda edildikten 
sonra okunması tavsiye edilmiştir.  

 

}ÍYÊlÂLÙªA ‰JÊZj̄Íª ÏrºÍgBœ̄ª{
ÚAÂßÂgÃÍI Í BÍø ‰≈ÏrªA ÊŒÚÒ∆̄BÏjªA ÍU¡̄Œ

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

‰ÕÍº‰ß BÌœ‰ß B‰Õ Í§Â¡Œ‰Y B‰Õ ÍºÂ¡Œ‰ß B‰Õ ÍºÂ¡Œ * ‰Y ÚπÂ¿ÙºÍß‰À œÈÍI‰i ‰OÊ√ÚCÊn¯ * 

ÚØÍƒÊ®‰¡ÏjªA ÌL œÈÍI‰i  *Í√‰ÀÊ®‰¡ÙªA ‰ZÊnÂK‰Y Ên¯ * ‰MÊƒÂvÂj‰ø Ê≈‰M ‰rÂ’B‰OÊ√ÚA‰À  

ÙªA‰®l̄ÂlÕÏjªA ÍYÂ¡Œ * ‰√Ên‰◊ÛºÚπÙªA Í®Êv‰¿Ú“ÙªA ǖ ‰Z‰jÚ∑ÍPBÏnªA‰À Ú∏‰ƒÍPBÙªA‰À Ú∏Íº‰¿ÍPB 

ÙA‰ÀÍ‹‰i‰eAÍPAÙªA‰À ‰bÚÒ‰jÍPAÍø ‰≈ÌrªA Û∏Í∫Ã§̊ªA‰À Âƒ∆̄ÃÙA‰À Ú‹ÊÀ‰«¬̄BÏnªA ÍMB‰jÍ— 

ÍªÙºÛ¥ÛºÍLÃÂø Ê≈‰ß ÚÒÚªB‰®Í“ÙªA Â̈ÂŒÍLÃ * ÍA ÊfÚ¥ÚØÊI‰NÚºÙªA ”Â¿Ê¤ÍøÂƒ‰∆ÃÂk‰À Ùªl̄Ûªk̄ AÃÙª‰lı‹A 

‰qÍfÁfÕ A *ÍA‰ÀÊg‰Õ Û¥ÂæÃÙªA Â¿‰ƒÍØBÛ¥‰∆Ãª̇A‰À Íh‰≈ÕÛ≥ ǖ ÛºÍIÃ»̄Ê¡‰ø ‰jË~‰À B‰ø ‰ß‰f‰√Û A B 

‰i‰ÀÂmÛªÃÂ…Û́  ‹̇ÍA ÂjÁiÀ A *ÚØ‰RÈÍJÊN‰ƒÊ√A‰À BÂvÊj‰√‰m‰À BÈÍbÊj‰« B‰ƒÚª ‰hÙªA A‰JÊZ‰j B‰¿Ú∑ 

‰mÏbÊj‰PÙªA ‰JÊZ‰jÍª ‰m‰À ”‰mÃÂ¿ÏbÊj‰PÏƒªA ‰iBÍ Í‹ÊI‰jÍ«A‰¡Œ‰m‰À ÏbÊj‰PÙªA ÍV‰J‰æB 

ÙªA‰À‰ZÍf‰fÕÍª ‰fÂÀA‰e‰m‰À ÏbÊj‰PÈ̄jªA ‰\ÕÏrªA‰À ‰ŒÍ B‰îÍª ÂnÚºÊŒ‰¿‰∆B‰m‰À ÈÍbÊjÏΩÛ∑ B‰ƒÚª  
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‰IÊZj̆ÙA ǖ ÚπÚª ‰ÃÂ« Ú‹Êi~̄ÏnªA‰À ‰¿Í’BÙªA‰À Â¿ÙºÍπÙªA‰À ‰¿ÚºÛ∏ÍPÃ‰I‰À ÊZ‰j B‰ŒÊ√ÌfªA 

‰I‰ÀÊZ‰jÙA Ía‡‰jÍ— ‰m‰ÀÈÍbÊjÏΩÛ∑ B‰ƒÚª ‰ø Í Íf‰ŒÍI Ê≈‰ø B‰Õ ÿ̆ÊŒ‰q ÚºÛ∏ÂPÃ ̆ÿÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ 

 w®Œ»∑]BQ›Q * [ÛAÊ√ÂvÊj‰√ÍBÚØ B‰a ÚπÏ√ÊŒÂjÏƒªA ÍuBj̄‰≈Õ * ÙØA‰À‰NÊ\ÍBÚØ B‰ƒÚª ‰a ÚπÏ√ÊŒÂj 

ÙªAÚ∞ÍMBÍZ‰î * Ù́ A‰ÀÍ∞ÊjÍBÚØ B‰ƒÚª ‰a ÚπÏ√ÊŒÂjÙªA ‰̈ÍØBj̄‰≈Õ * ÊiA‰À‰YÊ¿‰ƒÍBÚØ B‰a ÚπÏ√ÊŒÂj 

ÏjªAÍYAÍ¿‰î * ÊiA‰ÀÂkÙ≥‰ƒÍBÚØ B‰a ÚπÏ√ÊŒÂjÏjªA k̄AÍ≥‰î * Ê«A‰ÀÍf‰√‰√‰À BÈÍV‰ƒÍø B‰≈ÙªA Ú¥ÊÃ¬̄ 

§̇ªAÍªBÍ¿‰ ≈ *‰«‰ÀÊKī B‰ƒÚª ıêÚ  BÈÍŒ‰Jı“Ê√A‰À ÚπÂ¿ÙºÍß ǖ ‰œÍ« B‰¿Ú∑ ÂrÊj‰«Íø B‰ƒÊŒÚº‰ß BÊ≈ 

‰a‰lÍ÷A≈̄‰i ÊY‰¿ÍNÚπÊYA‰À Í¿Ùº‰ƒ‰Y B‰»ÍI BÊ¿‰ΩÙªA Ú∏‰j‰øAÍ“ÏnªA ‰©‰ø Ú›‰øÍ“ÙªA‰À ‰®ÍØB‰ŒÍ“ ̄ü 

ÈÍfªA≈̄ÕÌfªA‰À Ê√‰ŒÙA‰À BÍa‡‰jÍ—ÍA Ú≥ ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ÚπÏ√ÍfËjÕ * ‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚAÈÍnÊj B‰ƒÚª 

ÛAÂø‰iÃ‰√ÏjªA ‰©‰ø B‰YAÍ“Íª Û¥ÛºÍIÃ‰ƒÚA‰À BÊI‰fÍ√A‰ƒ B *ÏnªA‰ÀÚ›‰øÍ“ÙªA‰À ‰®ÍØB‰ŒÍ“Íe ǖ ÍƒÕ‰ƒÂe‰À BÊ√‰Œ‰√B B

 *Û∑‰ÀÊ≈‰u B‰ƒÚª ÍYBÁJ‰m ǖ BÚ∞j̄‰√‰a‰À BÍºÚ∞Œı“ÚA ǖ Ê«Íº‰ƒ B *Ù A‰ÀÍ¿ÊoÂÀ ”Úº‰ß ÂUÍ Ã 

ÚAÊß‰fÍ÷A‰ƒÊøA‰À B‰nÊbÂ»Ê¡‰ø ”Úº‰ß Ú∏‰√BÍN»̄Ê¡‰Õ Ú›ÚØ Ên‰NÍÒÂ®Œ‰∆ÃÙªA Â¿Íz‰ÿÙªA Ú‹‰À Â¿ÍV‰ÿ 

ÍAÚªÊŒ‰ƒÚª‰À BÊÃ‰√ ‰rÂ’BÚª ÚÒ‰¿Ên‰ƒÚA ”Úº‰ß BÊßÂŒÍƒ»̄Ê¡ÚØ ÊmB‰N‰JÛ¥ÈÍvªA AÃ‰jÚ¢AÚØ ÚBÏ√ÂÕ ”ÊJÍvÂj‰∆À * 

Úª‰ÀÊÃ‰√ ‰rÂ’BÚª ‰¿‰nÊb‰ƒÂ«BÊ¡‰ø ”Úº‰ß Ú∏‰√BÍN»̄Ê¡ÊmA B‰¿ÚØ ‰NÚÒÂßBÂø AÃÍzÓŒ‰Õ Ú‹‰À BÊjÍUÂ®‰∆Ã 

 * oÕ *ÙªA‰ÀÛ¥Êj∆̄EÙªA ‰ZÍ∏¡̄Œ * Ḡ ‰îÍº‰mÊjÂ¿ÙªA ‰≈Í¿Úª ÚπÏ√* Î¢A‰jÍu ”Úº‰ß 

 ¡̆ŒÍ¥‰NÊnÂø* ¡̄ŒÍYÏjªA l̄Õl̄‰®ªÙA ‰ΩÕl̄Êƒ‰M *ÊƒÂNÍª BÁøÃÚ≥ ‰iÍh  ‰iÍhÊ√ÛA F‰øE‰IB Ê¡Â»ÚØ Ê¡Â«Â⁄

 ‰∆ÃÛºÍØBÚ́* ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤ÂÕ Ú‹ Ê¡Â»ÚØ Ê¡Í«j̄‰RÙ∑ÚA ”Úº‰ß ÂæÊÃÚ¥ÙªA Ïµ‰Y ÊfÚ¥Úª * œÍØ B‰ƒÙº‰®‰U BÏ√ÍA 

 ‰∆ÃÂZ‰¿Ù¥Âø Ê¡Â»ÚØ ∆̄BÚ≥ÊgÚ‹ÙA ”ÚªÍA ‰œ»̄ÚØ ı‹Ú›Ù́ ÚA Ê¡»̄Í≥B‰ƒÊßÚA* ̄≈ÊŒ‰I Ê≈Íø B‰ƒÙº‰®‰U‰À 
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Èf‰m Ê¡»̄ÕfÊÕÚA‰∆ÀÂjÍvÊJÂÕ Ú‹ Ê¡Â»ÚØ Ê¡Â«B‰ƒÊŒ‰rÙ́ ÚBÚØ AÓf‰m Ê¡»̄Í∞Ùº‰a Ê≈Íø‰À ıA * ‰q‰«BÍO 

ÙªAÂÃÂUÂ Ã] BQ›Q [‰ß‰À‰ƒÍOÙªA ÂÃÂUÂ ÃÍª Ùº‰ZÈ̄œÙªA Ú¥ÌŒ¬̄ÃÚ≥‰À Êf‰a ‰LB‰ø Ê≈‰Y ‰¿‰ΩÛ£ ÙºÁ¿ B

‰ø µn®õ o‰j‰XÙªA ‰JÊZ‰jÊÕ≈̄‰Õ Ùº‰NÍ¥‰Œ∆̄B‰I ÊŒ‰ƒÂ»‰I B‰¿Êj‰kËd‰Õ Ú‹ ÊJÍ̈‰Œ∆̄B¡Y  ¡Y ¡Y 

ÙA È¡Y ¡Y ¡Y ¡Y ¡YÚ‹ÊøÂj‰U‰À ‰’BÏƒªA ÊvÂjÚØ ‰®ÚºÊŒ‰ƒÂÕ Ú‹ BÊƒ‰vÂj‰∆À * ‰M ¡YÊƒl̄ÂΩÕ 

ÙªAÍ∏‰NÍLBÍø ‰≈Í A ÙªA ‰®l̄l̄ÕÙªA ‰®Íº¡̄ŒÚ́  ÍØBj̄ÏhªA Ê√ÍKÚ≥‰À ÍIBΩ̄ÏNªA ÊÃÍL‰q ÍfÍfÕÙªA Í®Ú¥ÍLB 

 *Ò̇ªA –ÍgÊÃǣÙªA Í…ÊŒÚªÍA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ ‰¿ÍvÂ * ÍIÊn¡̄‰I ÂIB‰ƒ‰M B‰J‰iBÚ∫ÍY ÚÒŒÂ√B‰ƒ oÕ B

‰mÙ¥Û∞‰ƒÍ∑ w®Œ»∑ BÚ∞‰ÕBÂN‰ƒÍY µn®õ B‰¿‰ÕBÂN‰ƒÚØ B‰n‰ŒÙ∏Í∞Ú∏ŒÂ»Â¡Û A ÏnªA ‰ÃÂ«‰À Í¿Â©Œ 

ÙªA‰®ÍºÂ¡Œ] BQ›Q [ÍmÊNÂjÙªA ‰®Êjt̄‰ø ÊnÂJËæÃ B‰ƒÊŒÚº‰ß  *‰ß‰ÀÊŒÂ≈Í A ‰√ Í£B‰j—̂ÍA ÚªÊŒ‰ƒÍI B‰ZÊÃǣ 

Í A‰Õ Ú‹ Ù¥ÍfÂiÚº‰ß  B‰ƒÊŒ *Û A‰ÀÍø Ê≈‰À ‰iÍ÷A»̄Ê¡Âø ÍZ°̂Œ * ‰IÊΩÛ≥ ‰ÃÂ« ÊjË∆E‰ø ÍVËfŒ *  ̄ü

ÚªÊÃ˘̀‰ø ÊZÛ∞Î£Ã * ÚØÛ B‰a ÊŒËj‰Y ÍØBı§ÚA ‰ÃÂ«‰À BÊi‰YÂ¡ÏjªA ÍYAÍ¿‰î * ÍAÏ∆‰À ÍªÈÍŒ‰œÛ A  

‰√ –Íhª̇AÏl‰æÙªA Í∏‰N‰LB‰Õ ‰ÃÂ«‰À ‰N‰Ãª̇ÏvªA ”ÍªBÍZ‰î] BQ›Q [‰YÊnÍJ‰œÛ A Ú‹  ̇‹ÍA ‰…ÚªÍA 

‰ß ‰ÃÂ«ÚºÊŒÍ…‰M ‰Ã∑̇ÙºÂOÌL‰i ‰ÃÂ«‰À ÙªA ‰®Êjt̄ÙªA ‰®Í§¡̄Œ] BQ›Q [ Ú‹ –Íhª̇A Í A ¡̄ÊnÍI

‰ÕÂzÌjÊmA ‰©‰ø Í¿Í…ËÿÊŒ‰q ÙA ǖ Ú‹Êi~̄ÏnªA ǖ Ú‹‰À ‰¿Í’BÏnªA ‰ÃÂ«‰À Í¿Â©ŒÙªA ‰®ÍºÂ¡Œ 

]BQ›Q [‰®ÙªA Í BÍI ‹̇ÍA Ú—ÏÃÛ≥ Ú‹‰À ‰æÊÃ‰Y Ú‹‰À ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA È̄œÍº]BQ›Q [ ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À

 BÁ¿ŒÍºÊn‰M ‰¡º̇‰m‰À Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m * ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À

îøE 
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Türkçe Okunuşu 
 

Euzubillâhimieşşeytânir-raciym  
Bismillahirrahmanirrahim 

Yâ aliyyu yâ aziym, yâ haliymu yâ aliym, ente rabbiy ve 
ilmuke hasbiy. Feni’mer rabbu rabbî, ve ni’mel hasbu hasbî. 
Tensuru men teşâu ve entel aziyzürrahiym. Nes’elukel 
ismete, fiyl harekâti, vessekenâti, vel kelimâti, ve’lirâdeti, vel 
hatarâti mineşşükûki vezzünûni, ve’l evhâmi’s-sâtirati lilkulûbi 
an mutâlati l ğuyub. Fekadib tuliyel mu’minune ve zülzilu 
zilzâlen şediydâ. Ve iz yekûlul munâfikûne, velleziyne fî 
kulûbihim meradun mâ veadenallâhu ve resûluhu, illâ ğurûra. 
Fesebbitnâ vensurnâ ve sahhirlenâ hazal bahre kemâ 
sahhartel bahre limûsa, ve sahharte nâra li ibrâhiyme ve 
sahhartel cibâle velhadiyde li dâvûde ve sahharter riyha 
veşşeyâtıyne lisüleymâne ve sahhirlenâ, kulle bahrin huve 
leke fiyl ardı vessemâi vel mulki velmelekûti ve bahreddünya 
ve bahrelâhireti. Ve sahhirlenâ kulle şey’in yâ men biyedihi 
melekûtu kulli şey’in Kaâf Ha Yâ Ayn Sad [Üç kere] unsurnâ 
feinneke hayrunnasiriyn veftehlenâ feinneke hayrul fâtihiyn. 
Vağfirlenâ feinneke hayrulğâfiriyn. Verhamnâ feinneke 
hayrur râhimiyn. Verzuknâ feinneke hayrur râzikıyn. Vehdinâ 
veneccinâ minel kavmizzâlimiyn. Ve heblenâ rıhan 
tayyyibaten kemâ hiye fî ilmike venşurhâ aleynâ min hazâini 
rahmetike vahmilnâ bihâ hamlel kerâmeti, ma’asselâmeti, 
velâfiyeti, fiyddiyni veddünyâ, velâhireti inneke alâ kulli şey’in 
kadiyr. Allâhumme yessirlenâ umûrenâ. Ma’arrâhati 
likulûbinâ ve ebdâninâ. Vesselâmeti vel âfiyeti fiyddininâ 
vedünyânâ ve kunlenâ sâhiben fî seferinâ ve haliyfeten fî 
ehlinâ vatmis alâ vucûhî a’dâinâ vemsehhum alâ 
mekânetihim felâ yestetıyûnel mudiyye velâ muciy’e ileyna. 
Velev neşâu letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâte 
fe’enna yubsırûn. Velev neşeu lemesahnâhum alâ 
mekânetihim femâstetâu mudiyyen velâ yerciûn. Yâsiyn 
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velkur’ânil hakiym inneke leminelmurseliyn alâ sırâtın 
mustakıym tenziylel aziyzir rahiym li tunzira kavmen mâ 
unzira aâbâuhum fehum ğâfilûn lekad hakkel kavlu alâ 
ekserihim fehum lâ yu’minûn innâ cealnâ fiy a’nâkıhim 
eğlâlen fehiye ilel ezkaâni fehum mukmehûn ve cealnâ min 
beyni eydîyhim sedden ve min halfihim sedden 
fe’ağşeynâhum fehum lâ yubsirûn. Şâhetil vucûhu [üç defa] 
ve anetil vucûhu lilhayyil kayyûm. Ve kad hâbe men hamele 
zulma.  

Ta Sîn Ha Mîm Ayın Kaf meracel bahreynî yeltekıyân 
beynehumâ berzahun lâ yebğiyân. Ha Mîm. Ha Mîm. Ha 
Mîm. Ha Mîm. Ha Mîm. Ha Mîm. Ha Mîm. Hummel emru ve 
câen nasru fa’aleynâ lâ yunsarûn. Ha Mîm. Tenziylul kitâbi 
minallâhil aziyzil aliym. Ğâfiriz zenbi ve kaâbilit tevbi şediydil 
ikaâb. Ziyt tavli lâ ilâhe illâ huve ileyhil masiyr. Bismillahî 
bâbuna, tebâreke haytâtunâ, Ya Sin sakfunâ, Kaf Ha Ya 
Ayın Sad kifâyetunâ, Ha Mîm Ayın Sin Kaf himâyetunâ, 
feseyekfiyke humullâh ve huves semiy’ul aliym. [üç defa] 
Sitrul arşi mesbûlun aleynâ ve aynullâhi nâziretun ileynâ 
bihavlillâhi lâ yakdiru aleynâ vallâhu min verâihim muhiyt bel 
huve kur’anun meciyd fî levhin mahfûz 

fallâhu hayrun hâfizan ve huve erhamur râhimiyn. (üç 
defa) 

İnne veliyyellâhu’lleziy nezzelel kitâbe ve huve yetevelles 
sâlihiyne [Üç defa]  

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve 
rabbul arşil aziym [Üç defa]  

Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihi şey’un fiyl ardı velâ 
fiyssemâi ve huvessemiy’ul aliym [Üç defa]  

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym [Üç 
defa] ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve aâlihi ve 
sahbihi ve selleme tesliyma velhamdu lillâhi rabbil âlemiyne 
âmiyn. 
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Türkçe Manası 
 

Euzu billahi mine’ş şeytani’r racim 
Bismillahirrahmanirrahim 

Ey yüce, ey azamet sahibi, ey halim ve ey bilen! Sen 
benim rabbimsin ve senin ilmin bana yeter. Ne güzel rabdir 
benim rabbim. Ve ne güzeldir bana yeten! Dilediğine yardım 
edersin, sen, üstünsün ve merhamet sahibisin. Hareketlerde, 
duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri 
gaipleri mütala etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve 
şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma 
istiyoruz. “şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli bir 
sarsıntı geçirdiler. O zaman münafıklar ve kalplerinde 
hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: Allah ve rasulü bize 
aldanmadan başka bir şey vaat etmedi.” Bize sebat ver, bize 
yardım et ve Musa’ya denizi, İbrahim’e ateşi, Davud’a dağları 
ve demiri, Süleyman’a rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın 
gibi bu denizi de bize musahhar kıl. Yerde ve gökte, mülkte 
ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret 
denizlerini bize musahhar kıl. Ey her şeyin melekutu elinde 
olan her şeyi bize musahhar kıl. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad. (üç 
kere)…bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en 
hayırlısısın. Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en 
hayırlısısın. Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en 
hayırlısısın. Bize merhamet et, çünkü sen merhamet 
edenlerin en hayırlısısın. Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık 
verenlerin en hayırlısısın. Bize hidayet ver, bizi zalim 
topluluktan kurtar. İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar 
ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay, bizi 
onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selametli ve 
afiyette olan kimseler olarak taşı. Çünkü senin her şeye 
gücün yeter. Allah’ım! Kalplerimizin ve bedenlerimizin 
selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile 
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birlikte işlerimizi bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize 
yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol. Düşmanlarımızın 
gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle 
sok. Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. “Dilesek 
onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu 
bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi. Eğer dilesek 
oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye 
gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!” … “Yasin. 
Hikmet dolu Kur’an hakkı için. Sen şüphesiz 
rasullerdensin…. sen şüphesiz rasullerdensin…. ataları 
uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir 
toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu 
gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman 
etmiyorlar. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O 
halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları 
yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set 
çektik de onları kapattık, artık göremezler.” … Yüzler bakar 
(üç kere)… Yüzler, daima diri ve her şey üzerinde kaim 
olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır. Ta-Sin. 
Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Buluşmak üzere iki denizi salı verdi. 
Aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Hamim. 
Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. İş kızıştı 
ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar. Hamim. 
Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allah tarafındandır. O 
günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden ve cezası şiddetli 
olandır. Sınırsız kudret sahibidir. O’ndan başka ilah yoktur. 
Dönüş ancak O’nadır. “Bismillah” kapımız, “tebareke” 
duvarımız, “yasin” çatımız, “Kaf Ha Ya Ayn Sad” kifayetimiz 
(yeter bize), Ha Mim Ayn Sin Kaf himayemizdir. Onlara karşı 
Allah sana yetecektir. O, işitendir, bilendir. (üç kere)… Arşın 
örtüsü üzerimize serilmiştir. Allah’ın gözü bize bakıyor 
(gözetimindeyiz). Allah’ın kudretiyle bize güç 
yetiremeyeceklerdir. Allah, onları ötelerinden kuşatmıştır. 
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Bilakis o, ulu bir Kur’andır. Levh-i mahfuzdadır. Allah en iyi 
koruyandır. O, merhamet edenlerin en iyisidir. Benim velim 
Kitabı indiren Allah’dır ve salihleri veli edinir. (üç kere)… 
Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül 
ettim. O, büyük arşın Rabbidir. (üç kere)…Yerde ve göklerde 
ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allah’ın ismiyle. 
O, işitendir, bilendir. (üç kere)…Yüce ve azamet sahibi olan 
Allah’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur. (üç 
kere)…Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashabına 
salat ve selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a 
hamdolsun. Amin. 

 
Salâtı Munciye  

Her derdin devası kurtarıcı salâvat 
 

Î’A‰e È̄ΩÛ∏Íª Ë’A‰À‰e Û“‰ŒÍVÊƒÂ¿ÙªA Û—Ú›ÏvªÚA

ÚA ǣA‰ÃÊ«Ú‹ÙA ©̄ŒÍ¿‰U Ê≈Íø B‰»ÍI B‰ƒŒÍVÊƒÂM ı—Ú›‰u ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Ω‰u Ï¡Â»º̇ª

 ÍPBÚØ‡ÙA‰À * ÍPB‰UB‰ZÙªA ‰©ŒÍ¿‰U B‰»ÍI B‰ƒÚª œÍzÙ¥‰M‰À * ©̄ŒÍ¿‰U Ê≈Íø B‰»ÍI B‰√ÂjÈ̄»ÚÒÂM‰À

 ÍPFÈÍŒÏnªA * ÍPB‰U‰iÏfªA ”Úº‰ßÚA B‰»ÍI B‰ƒÂ®ÚØÊj‰M‰À *‰ƒÂ̈ ÈÍº‰JÂM‰À ÍPB‰ÕB‰̈ ÙªA ”‰vÙ≥ÚA B‰»ÍI B *

 ÍPB‰¿‰¿ÙªA ‰fÊ®‰I ‰À Í—B‰Œ‰ZÙªA ǖ ÍPA‰jÊŒ‰bÙªA ©̄ŒÍ¿‰U Ê≈Íø* 
 

Türkçe Okunuşu: 
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten 

tünciynâ bihâ min cemiy’il ahvâli vel aâfât ve takdıylenâ bihâ 
cemiy’al hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemiy’isseyyiât ve 
terfaûnâ bihâ indeke a’ledderecât ve tubelliğunâ bihâ aksal 
ğâyât min cemiy’il hayrâti fiyl hayâti ve ba’del memât. 
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Türkçe Manası 
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat ve selam et. Bir 

salat ki, onunla bizi her türlü korku ve afetten kurtar, onunla 
bütün ihtiyaçlarımızı gider, onunla bizi bütün kötülüklerden 
temizle, onunla bizi en yüksek derecelere yükselt, onunla bizi 
hayatta ve ölümden sonra hayırlarla ilgili en uzak gayelere 
eriştir. 

 
Seyyid Ahmed Bedevi hazretlerinin  

tertib ettiği büyük salavatı şerife 
Bilgi: Bu salavâtı şerifeyi üç defa okumak otuzaltıbin 

salavâtı okumak gibidir. Allah faydalandırsın. Amin. 
 

PAjø T›Q ’BßfªA Ah« —’Aj≥

—jø ±ªA îQ›QÀ Om ¬B¥ø ¬Ã¥M

 ”º̇‰u Ê≈‰ø ‰e‰f‰ß È̄œÍJÏƒªA ÎfÏ¿‰ZÂø ”Úº‰ß È̄Ω‰u Ï¡Â»º̇ªÚA īB‰ŒÊaÚ‹ÙA ‰≈Íø Í…ÊŒÚº‰ß *

 īA‰jÊqÚ‹ÙA ‰≈Íø Í…ÊŒÚº‰ß È̄Ω‰vÂÕ Ê¡Úª Ê≈‰ø ‰e‰f‰ß‰À * īBÚÒÊøÚ‹ÙA ÍPA‰jÚÒÚ≥ ‰e‰f‰ß‰À * ‰e‰f‰ß‰À

 īB‰ZÍJÙªA X̄A‰ÃÊøÚA * īBÚ∞Í̈ ÙªA ǖ ǣB‰øÈ̄jªA ‰e‰f‰ß‰À * īB‰VÊqÚ‹ÙA ∂̄A‰iÊÀÚA ‰e‰f‰ß‰À *

j̄Í∞Ê̈ ‰NÊnÂ¿ÙªA p̄BÚ∞Ê√ÚA ‰e‰f‰ß‰À īB‰ZÊmÚ‹ÙBÍI ‰≈Õ * ”ÚªÍA Â∆ÃÛ∏‰Õ B‰ø‰À ‰∆BÚ∑ B‰ø ‰e‰f‰ß‰À

 īA‰jÚ¥ÙªA‰À j̄Êr‰ZÙªA ¬̄ÊÃ‰Õ * ÂiB‰»ÏƒªA‰À ÂΩÊŒª̇A ‰KÚ≥B‰®‰M B‰ø Í…ÊŒÚº‰ß È̄Ω‰u‰À * Í…ÊŒÚº‰ß È̄Ω‰u‰À

 ∆̄A‰j‰v‰®ÙªA ‰KÚ≥B‰®‰M‰À Â∆A‰ÃÚº‰¿ÙªA ‰±Úº‰NÊaA B‰ø * ∆̄A‰fÕÍf‰VÙªA ‰iÏjÚ∑‰À *‰Ω‰JÙ¥‰NÊmA‰À 

 ∆̄A‰fÚ≥ÊjÚ∞ÙªA * ‰¡ŒÍºÊnÏNªA‰À Ú“ÏŒÍZÏNªA BÏƒÍø Í…ÍNÊŒ‰I ‰ΩÊ«ÚA‰À Â…‰YÀÂi Ê≠ÈÍº‰I‰À * ©̄ŒÍ¿‰U ”Úº‰ß‰À
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 ‰îÍº‰mÊjÂ¿ÙªA‰À Í’B‰ŒÍJÊ√Ú‹ÙA * ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À * ”Úº‰ß È̄Ω‰u Ï¡Â»º̇ªÚA

Ïi‰g È̄ΩÛ∑ Íe‰f‰®ÍI ÎfÏ¿‰ZÂø ǣE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø Î—Ïj‰ø Í±ÙªÚA ‰±ÙªÚA Î— * È̄Ω‰u Ï¡Â»º̇ªÚA

 Ê¡ÈÍºÍm‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À È̄œÍJÏƒªA ÎfÏ¿‰ZÂø ”Úº‰ß * ÌL‰i‰À B‰ƒÌI‰i ËpÀÌfÛ≥ Ë̀ ÃÌJÂm

 Ìl‰ßÚ‹ÙA ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√ÍA Â¡ÚºÊ®‰M BÏ¿‰ß Êk‰ÀB‰V‰M‰À Ê¡‰YÊiA‰À ÊjÍ∞Ù́ A ÈÍL‰i Ầ ÀÌjªA‰À Í“Ú∏Í÷Ú›‰¿ÙªA

Â¬‰jÙ∑Ú‹ÙA 

 
Türkçe Okunuşu 

 
Bismillahirrahmanirrahiym 

Allâhümme salli alâ muhammedin nebiyyi men sallâ 
aleyhi minel ahyâr ve adede men lem yusalli aleyhi minel 
eşrâ ve adede fatarâtil emtâr ve adede emvâcil bihâr ve 
adeder- rimâli fiyl ğifâr ve adede evrâkil eşcâr ve adede 
enfâsil-müstağfiriyne bil’ eshâr ve adede mâ kâne ve mâ 
yekûnu ilâ yevmil haşri vel karâr ve salli aleyhi mâ teâkabel-
leylu vennehâr ve salli aleyhi mahtelefel melevânu ve 
teâkabel asarân vekerremel cediydân vestakbelel ferkadân 
ve belliğ rûhehu ve ehle beytihi minnât-tahiyyete vettesliym 
ve alâ elfe elfi merretin allâhümme salli alâ muhammedin 
nebiyyi ve alâ aâlihi vesellim subbûhun kuddûsun rabbunâ 
ve rabbul melâiketi verrûhu rabbiğfir verham ve tecâvez 
ammâ ta’lemu inneke entel eazzul ekrem. 
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Türkçe Manası 
Allah’ım! Nebimiz Muhammed’e salat ve selam et; ona 

salavat getiren iyiler, ona salavat getirmeyen kötüler, 
yağmurların damlaları, denizlerin dalgaları, çöllerin kumları, 
ağaçların yaprakları, seherlerde bağışlanma dileyenlerin 
nefes alış verişleri, haşir ve her şeyin karar kılacağı güne 
kadar olan ve olmakta olan her şey adedince. Gece ve 
gündüz birbirini ardı ardına geldiği sürece ona salat et. 
Sabah ve akşam yer değiştirdiği ve öğle ve ikindi birbirinin 
yerini aldıkları, seneler yenilendiği, kutup yıldızları doğduğu 
sürece ona salat et. Bizden onun ruhuna ve ehl-i beytine, 
bütün nebi ve resullere selam ve tahiyyat ulaştır. Alemlerin 
rabbi olan Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Her zerre adedince 
milyon kere Muhammed’e ve al-i Muhammed’e salat et. 
Allah’ım! Nebi Muhammed’e ve aline salat et. Allah 
münezzehtir, beridir. Bizim rabbimiz, bütün meleklerin ve 
ruhun rabbidir. Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Bildiğin 
günahlarımızdan geç. Çünkü sen en yüce ve en kerim 
olansın. 

 
Büyük Tevbe Duası 

SEYYİDU’L İSTİĞFAR / İSTİĞFARIN EFENDİSİ 
 

īBÚ∞Ê̈ ÍNÊmÍ‹ÙA ÂfÈÍŒ‰m

 Ú∫ÍfÊ»‰ß ”Úº‰ß B‰√ÚA‰À Ú∫ÂfÊJ‰ß B‰√ÚA‰À ¯ ‰NÙ¥Úº‰a ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ œÈÍI‰i ‰OÊ√ÚC Ï¡Â»º̇ªÚA

 ÚπÍN‰¿Ê®ÍƒÍI ÚπÚª Â’ÃÂIÚA ÂOÊ®‰ƒ‰u B‰ø È̄j‰q Ê≈Íø ÚπÍI ÂgÃÂßÚA ÂOÊ®ÚÒ‰NÊmA B‰ø Ú∫ÍfÊß‰À‰À

ÚA‰À ÏœÚº‰ß‰OÊ√ÚA ‹̇ÍA ‰LÃÂ√ÌhªA ÂjÍ∞Ê̈ ‰Õ Ú‹ Â…Ï√ÍBÚØ œ̄ª ÊjÍ∞Ù́ BÚØ ¯ Ê√‰hÍI Â’ÃÂI 
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Türkçe Okunuşu 
Allâhümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halakteniy ve 

enâ abduke ve enâ alâ ahdike ve va’dike mesteta’tu 
eûzubike min şerri mâ sena’tü ebûu leke bini’metike aleyye 
ve ebûu bizenbiy fağfirliy feinnehu lâ yağfiruz zünûbe illâ 
ente.  

 
Türkçe Anlamı 

Allah’ım! Sen benim rabbimsin. Senden başka ilah 
yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ben 
yapabildiğim kadarıyla senin ahdin ve vadin üzerindeyim. 
İşlediklerimin şerrinden sana sığınırım. Nimetin sayesinde 
sana yöneldim ve günahlarımla döndüm. Beni bağışla. 
Çünkü senden başka günahları bağışlayacak kimse yoktur. 

 
Ahidnâme 

Allah ile sözleşme 
 

…‰øB‰√Êf»̄‰ß 

ÍKÊŒ‰̈ ÙªA ‰¡ÍªB‰ß ~̄ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ‰jÍ BÚØ Ï¡Â»º̇ªÚA Âf‰»ÊßÚA œÈÍ√ÍA Í—‰eB‰»ÏrªA‰À 

 Ú‹ Ú∫‰fÊY‰À ‰OÊ√ÚC ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Ê∆ÚA Âf‰»ÊqÚA œÈÍ√ÚBÍI B‰ŒÊ√ÌfªA Í—B‰Œ‰ZÙªA Í Íh‰« ǖ ÚπÊŒÚªÍA

 œÍnÙ∞‰√ ”ÚªÍA ¯ ÙºÍ∏‰M Ê∆ÍA ÚπÏ√ÍBÚØ ÚπÛªÃÂm‰i‰À Ú∫ÂfÊJ‰ß AÁfÏ¿‰ZÂø Ï∆ÚA‰À ÚπÚª ÚπÕj̄‰q

‰À È̄jÏrªA ‰≈Íø ¯ ÊIÈ̄jÚ¥ÂM ÊΩ‰®ÊUBÚØ ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI ‹̇ÍA ÂµÍQÚA Ú‹ œÈÍ√ÍA‰À j̄ÊŒ‰bÙªA ‰≈Íø œ̄√ÊfÍßB‰JÂM

‰eB‰®ŒÍ¿ÙªA Â±ÍºÊbÂM Ú‹ ÚπÏ√ÍA Í“‰øB‰ŒÍ¥ÙªA ‰¬ÊÃ‰Õ Í…ŒÍƒŒÍØÃÂM AÁfÊ»‰ß Ú∫‰fÊƒÍß œ̄ª 
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Türkçe Okunuşu 
 Allâhümme fâtıras-semavâti vel ar’di âlimel ğaybi 

veşşehâdeti inniy a’hedu ileyke fiy hazihil hayâtid-dünya 
bi’enniy eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şeriyke leke 
ve enne muhammeden abduke ve rasûlüke fe inneke en 
tekilniy ilâ nefsiy tükarribniy mineşşeri ve tübâidniy milhayri 
ve inniy lâ esiku illâ birahmetike fec’al liy indeke ahden 
tûfiyniyhi yevmel kıyâmeti inneke lâ tuhliful miyâd. 

 
Türkçe Anlamı 

Allah’ım! Semavatın ve arzın yoktan varedicisi! 
Görünmeyeni ve görüneni bilen! Şu dünya hayatımda sana 
söz veriyorum: Şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. 
Bir’sin. Ortağın yoktur. Muhammed senin kulun ve 
Rasulündür. Eğer beni nefsime bırakırsan kötülüğe 
yaklaştırmış, hayırdan da uzaklaştırmış olursun. Ben sadece 
senin rahmetine güveniyorum. Katından bana bir söz ver ki, 
kıyamet günü elimde yeterli bir delil olsun. Çünkü sen 
sözünden dönmezsin. 
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H.Z. Ali (r.a.)nın Özel Duası 
Haza virdü Aliyyibniy ebiy Tâlib radiyallâhu anhu 

kerremellâhu vechehu  
Bilgi: Bu vird Ebi Tâlibin oğlu Ali’nindir. Allah ondan razı 

olsun ve onun zatını şereflendirsin. 
 

 È̄œÍº‰ß ÂeÊiÀ̄ A‰h‰«ÎKÍªBÚ  œ̄IÚA ≈̄ÊIA

Â…‰»ÊU‰À Û A ‰¬ÏjÚ∑‰À Â…Êƒ‰ß Û A ‰œÍy‰i

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA * ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Â¬Ú›ÏnªA‰À Û—Ú›ÏvªA‰À

 ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE‰À * ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA ÚπÍ¿ÊmÍA È̄µ‰ZÍI

 Û ÚA B‰Õ w̆‰Õ Ë©Úº‰Y Ëµ‰nÚ∑ Ë¡‰«ÚA * ǣÏÀÚ‹ÙA ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA ÚπÍ¿ÊmÍA È̄µ‰ZÍI

 Û ÚA B‰Õ ¡̄Í÷BÚ¥ÙªA Ú∫j̄Ù∑ÍhÍI * B‰Õ ÚπÍNÏŒÍ«ÂÃªÛBÍI Ë¡‰«ÚA ÚπÍ¿ÊmÍA È̄µ‰ZÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA

ÍYA‰À B‰Õ Û ÚA ǖ Ê≈‰ø‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ǖ Ê≈‰ø Â…ÚªÍA ‰OÊ√ÚC Âf‰¿‰u B‰Õ ÂeÊjÚØ B‰Õ Âf‰YÚA B‰Õ Âf

 ~̄ÊiÚ‹ÙA * –ÍeB‰« B‰Õ Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß Â¡Í∑B‰ZÙªA ‰OÊ√ÚA‰À ÂjÍ£BÏƒªA ‰OÊ√ÚA‰À * B‰Õ Â≈ÍøÊ¤Âø B‰Õ

 ‰ÃÂ« Û ÚA w̆‰Õ Ë©Úº‰Y Ëµ‰nÚ∑ Ë¡‰«ÚA ÂîÍN‰ø B‰Õ Â≈Í¿ÊŒ‰»Âø *‰m Ë¡Õj̄Ú∑ π̂Íº‰ø ËiÍeBÚ≥ Ë©ŒÍV

 Ë∂ÍeB‰u ËîÍ¥‰Õ Ë¡ŒÍº‰ß Ë±ŒÍÒÚª Ë¡ŒÍº‰Y * ÚπÍ¿ÊmÍA È̄µ‰ZÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA

 ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA Í…Í®Í A‰Ã‰m ©̄ÍøA‰ÃÚºÍI ‰PÙD‰yÚA –Íhª̇A ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA * ‰OÙ¥ÚºÚØ‰À

A ¬̄A‰jÊUÍA ™̄B‰®ÂrÍI ÊPÏf‰¿‰NÊmBÚØ \̄ÊJÌvªA ‰µÚºÚØ Í īÃÂƒÍI ÍPA‰jÈÍŒÏƒª * Í…ÍI ‰PÊi‰eÚA‰À
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 ÚπÍMÏlÍ®ÍI Í∫Ú›ÙØÚ‹ÙA µ̄Í A‰Ã‰√ ‰µÍ B‰ƒ‰ø * ‰ÆÃÛºÂI ÚπÍ≥Êkī ÍL›̇ÛÒÍª Í…ÍI ‰PÊjÏŒ‰u‰À

 ÚπÍ¿ÙºÍY Í“‰YB‰m ǖ ǣB‰ø‡ÙA * ÍKÚºÒ̇ªA‰À Í“‰IB‰UÍ‹ÙA ‰LA‰ÃÊIÚA Ú∫ÍeB‰JÍ®Íª Í…ÍI ‰OÊZ‰NÚØ‰À

 *‰vÚØ Ú∫‰’B‰ŒÍªÊÀÚA Í…ÍI ‰OÊ¿‰»ÙªÚA‰À ÂK‰JÏnªA ‰OÊ√ÚA‰À ı“‰IB‰VÂø ÚπÍª‰hÍI Ê¡Â»ÂM‰ÃÊß‰e ÊP‰iB *

 ∂̄‰fÚ́  \̄ÊJ‰m ‰µÊM‰i Í…ÍI ‰OÊŒ‰zÙØÚA‰À Í“‰øBÚ¥ÍNÊmÍ‹ÙA ‰™ÃÂIÂi ‰îÍØīB‰®ÙºÍª Í…ÍI ‰PÊfÏŒ‰q‰À

 Í“‰øA‰jÚ∏ÙªA‰À ÍeÃÂVÙªA * ‰PÊj‰»Ù£ÚA‰À ‰µÊMÏjªA Í…ÍI ‰OÙ¥‰NÚØ –Íhª̇A ÚπÂ¿ÊmÍA ‰ÃÂ«‰À œ»̄ÚªÍA

 Í…ÍI È̄µ‰ZÙªA ÚπÍ¿ÊmÍA ‰”ƒÊ®‰ø * Ú∫k̄ÊjÍY Ê≈Íø ÍPB‰√ÏÃÚ∏Â¿ÙªA ‰OŒÍmA‰Ã‰√ Í…ÍI ‰PÊk‰jÊIÚA‰À

 ∆̄ÃÂv‰¿ÙªA * ‰OÊZÚ≥ÚA‰À ∆̄ÃÌƒªA‰À Í≤BÚ∏ÙªA ‰≈ÊŒ‰I ÍPB‰√ÏÃÚ∏Â¿ÙªA Í…ÍI ‰OÊ√ÏÃÚ∑‰À

 Í“ÏŒÍ√B‰¿ÊnÍVÙªA Ω̄Í∑B‰Œ‰»ÙªA Í…ÍNÏŒÍMÃÂ«Ú›ÍI *ÍNÏŒÍºÍIBÚ≥ Í≤ÂjÊYÚBÍI ‰PÊÃ‰nÚ∑‰À Í“Ú¥ŒÍ¥‰ZÙªA Í…

 Í“ÏŒÍ√B‰nÊ√Í‹ÙA * Í“‰bÙ∞‰ƒÍª BÁ¿ŒÍ§Ê®‰M‰À Ú∫j̄ÊøÚ‹Í BÁßÊÃÚ  ǣÃÂJÚ¥ÙªA Û“Ú∏Í÷Ú›‰ø B‰»Úª ÊP‰f‰V‰nÚØ

 ÚπÍ¿Êm‰i‰À Ú∫¯ ÍIÊf‰M Í—‰iÃÂnÍI ī‰ÃÌvªA ǖ –īBÏnªA Ú∫È̄jÍm Í“‰bÙ∞‰√) * ¯ ÍƒÙ́ ÚA Ï¡Â»º̇ªÚA

ÚπÚ¥Ùº‰a œ̄ªA‰¤Âm Ê≈‰ß ÚπÍI (7 …®Øe  * ‰KÈÍ¥‰®Âø Ú‹‰À Ú∫j̄ÊøÚ‹Í ÏeA‰i Ú‹ Â…Ï√ÍBÚØ

 Â±ÍrÚ∏Êƒ‰M‰À ∂̄A‰jÊqÍ‹ÙA ÂoÊ¿‰q Â…ÊƒÍø ÀÂfÊJ‰NÚØ ¯ ÙºÚ≥ Â≈ÊŒ‰ß ‰µÍNÚ∞Êƒ‰NÍª ÚπÍ¿Ù∏ÂZÍª

 ∂̄Ú›ÊaÚ‹ÙA ≈̄ÍmB‰Z‰¿ÍI ÚπÍI ÚπÍNÏÕīÍeBÚ≥ ÍKÂVÂY Â±Í÷B‰RÚ∑ * œÍ÷A‰lÊUÚA ōÙ∑A Ï¡Â»º̇ªÚA

‰¿Íø Í“‰ßB‰ƒÚ¥ÙªA ÍLÊÃ‰RÍI ‰OÙºÏzÚ∞‰M Í…ÍI B * È̄–īB‰ŒÍNÊaÍ‹ÙA Í’ÊlÂVÙªA ”Úº‰ß œÍ¿ŒÍºÊn‰M ‰KÍºÊ̈ ‰ŒÍª

 * ‰OÊ√ÚA ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√ÚA Âf‰»ÊqÚBÚØ * ō‰√‰e Ê≈Íø ∆̄B‰ôÍ‹ÙA īÃÂ»ÚÒÍI œ̄√ÊjÈ̄»Ú  Ï¡Â»º̇ªÚA

 ÍPAÏhº̇ªA ÍPA‰l‰¿‰« *‹̇ÏlªA ǖ ™̄ÃÛ≥ÂÃÙªA ‰≈Íø ÚπÍN‰ÕB‰¿ÍZÍI ¯ Í¿ÊYA Ï¡Â»º̇ªÚA ÍP* 

 ı›ÍvÚ∞ÊƒÂø Ú‹ ı›ÍvÏNÂø ÚπÍø‰jÚ∑ |̄ÊZ‰¿ÍI ‰ ÍuÚ‹Í * ÍKÍ«A‰Ã‰¿ÙªA ≠̄ÍIA‰Ã‰m ”Úº‰ß‰À
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 ı›Í¿‰NÊrÂø * ÚπÍ÷BÚÒ‰®Íª ‰©Í√B‰ø Ú‹‰À Ú∫A‰ÃÍm ‰œÍÒÊ®Âø Ú›ÚØ * B‰Õ Â≈‰¿ÊY‰i B‰Õ Û ÚA B‰Õ

 Â¡ŒÍY‰i * Â¬ÃÌŒÚ≥ B‰Õ Ìœ‰Y B‰Õ * Â¡ŒÍ§‰ß B‰Õ ÌœÍº‰ß B‰Õ *‰g B‰Õ ¬̄A‰jÙ∑Í‹ÙA‰À ǣÚ›‰VÙªA A *

 w®Œ»∑ * µnß ¡Y * ÂPB‰J‰√ Í…ÍI Ú°Úº‰NÊaBÚØ Í’B‰¿ÊmÚA Ê≈Íø Â B‰ƒÙª‰lÊ√ÚA Î’B‰¿Ú∑

 Ầ B‰ÕÈ̄jªA Â ÀÂiÊh‰M BÁ¿ŒÍr‰« ‰\‰JÊuÚBÚØ ~̄ÊiÚ‹ÙA * ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ –Íhª̇A Û A ‰ÃÂ« *

 Â≈‰¿ÊYÏjªA ‰ÃÂ« Í—‰eB‰»ÏrªA‰À ÍKÊŒ‰̈ ÙªA Â¡ÍªB‰ß Â¡ŒÍYÏjªA * ÂLÃÛºÛ¥ÙªA ÍgÍA Í“ÚØk̄‡ÙA ‰¬ÊÃ‰Õ

 Â™BÚÒÂÕ ©̆ŒÍ∞‰q Ú‹‰À ¡̆ŒÍ¿‰Y Ê≈Íø ‰îÍ¿ÍªB§̇ªBÚØ ‰îÍ¿Í£BÚ∑ j̄ÍUB‰ƒ‰ZÙªA ‘‰fÚª * ÊO‰¿Íº‰ß

 ÊP‰j‰zÊYÚA B‰ø ËoÙ∞‰√ * ōÏƒÛ∏ÙªA īA‰Ã‰VÙªA ōÏƒÂbÙªBÍI Â¡ÍnÙ≥ÛA Ú›ÚØ * A‰gÍA Ω̄ÊŒº̇ªA‰À

ÍA \̄ÊJÌvªA‰À ‰o‰®Ên‰ß ‰o∞̇‰ƒ‰M A‰g * j̄Ù∑ÈÍhªA –Íg ∆̄EÊjÛ¥ÙªA‰À x * ‰≈ÕÍhª̇A Ω̄‰I

 ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA ÚπÍ¿ÊmÍA È̄µ‰ZÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA ∂̆BÚ¥Íq‰À Î—ÏlÍß ǖ AÀÂjÚ∞Ú∑

 * ‰ÃÂ« Û ÚA w̆‰Õ Ë©Úº‰a Ëµ‰nÚ∑ Ë¡‰«ÚA * Ë±ŒÍÒÚª Ë¡ŒÍº‰Y ËiÍeBÚ≥ Ë©ŒÍ¿‰m Ë¡Õj̄Ú∑ π̂Íº‰ø

Íº‰ß Ë∂ÍeB‰u ËîÍ¥‰Õ Ë¡Œ * ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA ÚπÍ¿ÊmÍA È̄µ‰ZÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA œÈÍ√ÍA Ï¡Â»º̇ªÚA *

 ‰îÍ Ú›ÏnªA È̄j‰q Ê≈Íø‰À Ê¡»̄Í∑ÊjÍq‰À î̄Í B‰ŒÏrªA È̄j‰q Ê≈Íø ÚπÍ§Ù∞ÍZÍI ¯ Ú§Ú∞ÊZ‰M Ê∆ÚA

 Ê¡Í«īÊÃ‰I‰À * Ê¡Í«Íf‰n‰Y‰À ‰¬‰eE ¯ ‰I È̄j‰q Ê≈Íø‰À *Û∑ È̄j‰q Ê≈Íø‰À ËhÍaE ‰OÊ√ÚC Î“ÏIA‰e È̄Ω

 B‰»ÍN‰ŒÍuB‰ƒÍI * ¡̆ŒÍ¥‰NÊnÂø Î¢A‰jÍu ”Úº‰ß œÈÍI‰i Ï∆ÍA * Í A ”Úº‰ß ÂOÙº∑̇‰Ã‰M * ‰œÍJÊn‰Y

 ”Ú∞Ú∑‰À Û A * ”‰»‰NÊƒÂø Í Í ‰oÊŒÚª ”‰ß‰e Ê≈‰¿Íª Û A ‰©Í¿‰m * ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û A ‰œÍJÊn‰Y

ÌL‰i ‰ÃÂ«‰À ÂOÙº∑̇‰Ã‰M Í…ÊŒÚº‰ß ‰ÃÂ« ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA t̄Êj‰®ÙªA  * B‰ƒ‰YB‰J‰u ÊΩ‰®ÊUA Ï¡Â»º̇ªÚA

 ‰îÍZÍªBÏvªA ‰̀ B‰J‰u * ‰îÍ®ÍqB‰bÙªA ‰LÃÛºÛ≥ B‰ƒ‰IÃÛºÛ≥‰À * Ú“‰ƒÍnÙªÚA B‰ƒ‰N‰ƒÍnÙªÚA‰À
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 ‰≈Õj̄Í∑AÏhªA * ‰îÍ®‰¿ÊUÚA Úπ‰J‰zÚ́  BÏƒ‰ß Ê©ÚØÊeA‰À * ¯̀ B‰JÏvªA ‰jÊŒ‰a B‰ƒÙ≥ÂkÊiA Ï¡Â»º̇ªÚA

‰¿ÙªA ‰jÊŒ‰a‰À Â¡ÚºÚ¥ÙªA Í…ÍI ‘‰j‰U B‰ø ‰jÊŒ‰a‰À ī‰fÚ¥ÙªA ‰jÊŒ‰a‰À Í’B‰zÚ¥ÙªA ‰jÊŒ‰a‰À Í’B‰n *

 È̄j‰q Ê≈Íø‰À Í’B‰zÚ¥ÙªA È̄j‰q Ê≈Íø‰À Í’Bn‰¿ÙªA È̄j‰q Ê≈Íø‰À ¯̀ B‰JÏvªA È̄j‰q Ê≈Íø ÚπÍI ÂgÃÂ®‰√‰À

 Â¡ÚºÚ¥ÙªA Í…ÍI ‘‰j‰U B‰ø È̄j‰q Ê≈Íø‰À ī‰fÚ¥ÙªA * ‰æÏÀÚA ÊΩ‰®ÊUA Ï¡Â»º̇ªÚA BÁYÚ›‰u A‰h‰« B‰ƒÍøÊÃ‰Õ

 BÁYB‰V‰√‰À Bı B‰r‰√ Â ‰jÍaE‰À BÁYÚ›ÚØ Â…ÚÒ‰mÊÀÚA‰À * A‰h‰« B‰ƒÍøÊÃ‰Õ ǖ B‰ƒÚª Ù∫īB‰I Ï¡Â»º̇ªÚA

 Í“‰øB‰ŒÍ¥ÙªA ¬̄ÊÃ‰Õ ǖ‰À * ËjÕÍfÚ≥ ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ÚπÏ√ÍA * B‰ƒÍøÊÃ‰Õ ǖ B‰ƒÚª |̄Ù≥A Ï¡Â»º̇ªÚA

A Í…ŒÍØ B‰ƒÙ≥ÂkÊiA‰À AÁjÊŒ‰a ‰¡ŒÍ∏‰ZÙªA ‰jÙ∑ÈÍhªA‰À ‰jÙ∏Ìrª * ōÙ∞ÏƒªA Ú“‰YB‰¿‰m‰À ‰≤BÚ∞‰®ÙªA‰À

 Ú“‰IÊÃÏNªA‰À ‰’B‰yÈ̄jªA‰À ‰eAj̄Â¿ÙªA‰À ‰µŒÍØÊÃÏNªA‰À ‰fÊqÌjªA‰À ‰¡Ê»Ú∞ÙªA‰À ‰PB‰JÏRªA‰À Ú“‰øÚ›ÏnªA‰À

‰Õ ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA‰À ≈̄ÕÈÍfªA ǖ Ú“‰ŒÍØB‰®ÙªA‰À ‰ÃÙ∞‰®ÙªA‰À ‰îÍ¿ÍYAÏjªA ‰¡‰YÊiÚA B

 * BÁ¿ŒÍºÊn‰M ‰¡º̇‰m‰À Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À

 AÁ ÍRÚ∑ * ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À *** ‰ÃÂ« ‹̇Ḡ ‰…ÚªÍA Ú‹ –Íhª̇A Û A ‰ÃÂ«

ÂpÀÌfÛ¥ÙªA ÛπÍº‰¿ÙªÚA Â¡ÍŒYÏjªA Â≈‰¿ÊYÏjªA ÂlÕl̄‰®ÙªA Â≈Í¿ÊŒ‰»Â¿ÙªA Â≈ÍøÊ¤Â¿ÙªA Â¬Ú›ÏnªA 

 Â∂AÏkÏjªA ÂLBÏ«‰ÃÙªA ÂiBÏ»Ú¥ÙªA ÂiB∞̇‰̈ ÙªA ÂiÃ‰vÂ¿ÙªA ÂŸīB‰JÙªA ÂµÍªB‰bÙªA ÂjJÚ∏‰NÂ¿ÙªA ÂiBÏJ‰VÙªA

ŒÍ¿ÏnªA ÌæÍhÂ¿ÙªA ÌlÍ®Â¿ÙªA Â©ÍØAÏjªA Â|ÍØB‰bÙªA Û°ÍmB‰JÙªA Â|ÍIBÚ¥ÙªA Â¡ŒÍº‰®ÙªA Ầ BÏNÚ∞ÙªA Â©

 ÂiÃÛ∏ÏrªA ÂiÃÛ∞‰̈ ÙªA Â¡ŒÍ§‰®ÙªA Â¡ŒÍº‰ZÙªA Â ÍJ‰bÙªA Â±ŒÍÒº̇ªA ÂæÊf‰®ÙªA Â¡Ú∏‰ZÙªA Â Ív‰JÙªA

 ÂKŒÍ≥ÏjªA Â¡Õj̄Ú∏ÙªA ÂΩŒÍº‰VÙªA ÂKŒÍn‰ZÙªA ÂOŒÍ¥Â¿ÙªA Û•ŒÍ∞‰ZÙªA Â ÍJÚ∏ÙªA ÌœÍº‰®ÙªA

ªA ÂSÍßB‰JÙªA ÂfŒÍV‰¿ÙªA ÂeÀÂe‰ÃÙªA Â¡ŒÍ∏‰ZÙªA Â©ÍmA‰ÃÙªA ÂKŒÍVÂ¿ÙªA Ìµ‰ZÙªA ÂfŒ»̄Ïr
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 œÍŒÊZÂ¿ÙªA ÂfŒÍ®Â¿ÙªA ÂŸÍfÊJÂ¿ÙªA œÍvÊZÂ¿ÙªA ÂfŒÍ¿‰ZÙªA ÌœªÍ‰ÃÙªA ÂîÍN‰¿ÙªA Ì–Ã̄Ú¥ÙªA ÂΩŒÍ∑‰ÃÙªA

 ÂiÍf‰NÙ¥Â¿ÙªA ÂiÍeBÚ¥ÙªA Âf‰¿ÏvªA ÂfÍYA‰ÃÙªA ÂfÍUB‰¿ÙªA ÂfÍUA‰ÃÙªA Â¬ÃÌŒÚ¥ÙªA Ìœ‰ZÙªA ÂOŒÍ¿Â¿ÙªA

ÙA ÂæÏÀÚfiÙA Âja‰¤Â¿ÙªA Â¬fÚ¥Â¿ÙªA Ìj‰JÙªA œ̄ªB‰®‰NÂ¿ÙªA œ̄ªA‰ÃÙªA Â≈Í B‰JÙªA ÂjÍ«B§̇ªA ÂjÍa‡

 ¬̄A‰jÙ∑‚̄ÙA‰À ǣÚ›‰VÙªAÀÂg ÍπÙºÂ¿ÙªA ÛπÍªB‰ø Â≤Â⁄ÏjªA ÌÃÛ∞‰®ÙªA Â¡Í¥‰NÊƒÂ¿ÙªA ÂLAÏÃÏNªA

ÙªA –ÍeB‰»ÙªA ÂiÃÌƒªA Â©ÍØBÏƒªA ÌiBÏzªA Â©Í√B‰¿ÙªA ¯ Ê̈ Â¿ÙªA Ì Í‰̈ ÙªA Â©ÍøB‰VÙªA Û°ÍnÙ¥Â¿ÙªÚA Â©ÕÍf‰J

 Â…ÛªÚ›‰U ÏΩ‰U ÂiÂÃJÏvªA ÂfŒÍqÏjªA ÂTīA‰ÃÙªA œÍ≥B‰JÙªA *** Ìœ‰ZÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û ÚA

 Â¬ÃÌŒÚ¥ÙªA * ÂΩŒÍº‰VÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û ÚA Â¡ŒÍ§‰®ÙªA ÌœÍº‰®ÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û ÚA

 ÂΩŒÍ¿‰VÙªA *Â« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ ÚA Â Ív‰JÙªA Â©ŒÍ¿ÏnªA ‰Ã * ÂfÍYA‰ÃÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û ÚA

 Âf‰YÚ‹ÙA * Âf‰¿ÏvªA ÂeÊjÚ∞ÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û ÚA * ÌL‰i ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û ÚA

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA*
 

Hazreti Ali (r.a.) nın Duasının Türkçe Okunuşu 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
Elhamdulillâhi rabbil âlemiyn. Vassalâtu vesselâmu alâ 

seyyidinâ muhammedin ve aâlihi ve sahbihi ecmaiyn. 
Allâhumme inniy es’eluke bihakkı ismikel aziymi’l a’zami 
ehemmun kesekun haleun yesı yâ allah. Bihakkı ismikel 
aziymil a’zami’l evveli, bizikrike’l kaâimi yâ allâh. Allâhumme 
inniy es’eluke bihakkı ismike ehemun biulûhiyyetike yâ allâh. 
Yâ vâhidu, yâ ehadu, yâ ferdu, yâ samedu, ente ilâhu men 
fissemavâti ve men fiyl ardı. Ve ente’n nâziru ve entel 
hâkîmu aleyhim yâ hâdiy. Yâ mu’minu, yâ muheyminu, yâ 
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metiynu, ehemun, kesekun, haleun, yessîn, allâhu huve. 
Melikun, keriymun, semiy’un, kaâdirun, haliymun, latıyfun, 
aliymun, yakıynun, sâdıkun. Allâhumme inniy es’eluke 
bihakkı ismikel aziymi’l a’zami’lleziy eda’et bil evâmihi 
sevâtı’ihis semavâti.  

Ve felakte binûrihi felekas subhi, festemeddet bi şuâi 
icrâmin neyyirâti ve ederte bihi menâtıka nevâtıkıl eflâki 
bi’izzetike. Ve seyyarte bihi litullâbi rızkıke bulûğe’l amâli fî 
sâhati hilmike ve fetahte bihi li’ibâdetike ebvâbel icâbeti 
vettalebi. Ve elhemte bihi evliyâeke fesâret da’vetuhum 
bizâlike mucâbeten ve entes sebebu. Ve şeyyedte bihi lil 
ârifiyine rubûal istikaâmeti, ve efdayte bihi retka sebhi 
ğadakıl cûdi velkerâmeti. İlâhî ve huve ismukelleziy fetakte 
bihir-retka ve ezharte bihi ma’na ismikel hakk.  

Ve ebrezte bihi nevâsitel mukevvenâti min hırzikel 
mesûn. Ve kevvente bihil mukevenâti beynel kâfi venûn. Ve 
akahte bilâhûtiyyetihil heyâkilel cismâniyyeh. Ve kesevte 
biehrufi kaâbiliyyetihi’ hakıykatel insaniyyeh. Fesecedet lehâ 
melâiketul kabûli tav’an liemrike ve ta’zıymen linefhati nefhati 
sirrıke’s-saârriy, fiys sûveri bissûreti tedbiyrike ve resmike. 
Allâhumme ağniniy bike ansûaliy halkake (yedi defa 
okunacak) feinnehu lâ râdde liemrike velâ muakkıbe 
lihukmike litenfetika, aynu kalbî fetebdûve minhu şemsul 
işrâkı ve tenkeşifu kesâifu hucubi kaâdiriyyetike bike 
bimuhâsinil ahlâk.  

Allâhumme eksu eczâiy bi sevbil kanâ’ati mimmâ bihi 
tefeddalte. Liyağlibe tesliymi alal-cüz’il ihtiyâri. Fe’eşhedu 
enneke ente ente allâhumme tahhirniy bi tahûril imâni, min 
denesi hezemâti lezzâti.  

Allâhumme ehminiy bihimâyetike. Minel vukû’i fiy zellâti li 
asıyra bimahdi keremike muttasılen la munfasılen ve alâ 
sevâbiğil mevâhibi müştemilen. Felâ mu’tıye sivâke velâ 
mânia liatâike.  
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Yâ allâh, yâ rahmân, yâ rahiym, yâ hayyu, yâ kayyûm. 
Yâ aliyyu yâ aziym. Yâ zel celâli, vel ikrâm. Kêf Hâ Yâ Ayın 
Sad Ha Mim Ayın Sin Kaf. Kemâin enzelnâhu mine’ssemâi 
fahteleta bihi nebâtul ardı fe’esbaha heşiymen tezrûhur-
riyâhu.  

Huvellâhulleziy lâ ilâhe illâ huve âlimul ğaybi veşşehâdeti 
huver-rahmânur-rahiym. Yevmel aâzifeti izil kulûbu ledel 
hanâciri kâzimiyn, malizzâlimiyne min hamiymin ve lâ şefiy’in 
yutâ’u.  

Alimet nefsun mâ ahdaret. Felâ uksimu bilhunnesil 
cevâri’l-kunnesi.  

Velleyli izâ as’ase vessubhi izâ teneffese. Sâd velku’âni 
ziy zikri. Belilleziyne keferû fiy izzetin ve şikak. Allâhumme 
inniy es’eluke bihakkı ismikel aziymul a’zam. Ehemun 
kesekun halaun yesın allâhu huve. Melikun, keriymun, 
semiy’un, kaâdirun, haliymun, latıyfun, aliymun, yakıynun, 
sâdıkun.  

Allâhumme inniy es’eluke bihakki ismikel aziymil a’zam. 
En tahfezeniy bihıfzıke min şerriş şeyâtıynı ve şirkihim ve 
min şerris selâtıyne ve bevrihim ve min şerri beniy aâdeme 
ve hasedihim.  

Ve min şerri kulli dâbbetin ente aâhizun binâsiyetihâ inne 
rabbi alâ sırâtın mustakıym. Tevekkeltu alellâh hasbiyellâh 
ve kefâ. Semiallâhu limen da’â leyse lillâhi muntehâ 
hasbiyellâhu lâ ilâhe ilâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve 
rabbul arşil aziym.  

Allâhummec’al sabâhanâ sabâhas sâlihiyne. Ve 
kulûbenâ kulûbel hâşi’iyn. Ve elsinetenâ elsinetez zâkiriyn. 
Vedfa’ annâ ğadabeke ecmaiyn. Allâhummer zuknâ hayras 
sabâhi, ve hayral mesâi, ve hayral kadâi, ve hayral kaderi, ve 
hayre mâ cera bihil kalemu. Ve neûzubike min şerris sabâhi, 
ve min şerril mesâi, ve min şerril kadâi, ve min şerril kaderi, 
ve min şerri mâ cera bihi kalemu.  
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Allâhummec’al evvele yevminâ hazâ salâhen. Ve 
evsatehu felâhen. Ve aâhirehu neşâten venecâhen. 
Allâhumme bâriklenâ fiy yevminâ hazâ. Ve fiy yevmil 
kıyâmeti. İnneke alâ kulli şey’in kadiyr.  

Allâhummakdi lenâ fiy yevminâ hayren verzuknâ fiyhiş 
şukre vezzikrel hakiym. Ve’l-afâfe, vesemâhaten, nefsi 
vesselâmete, vessebâte, velfehme, verruşde, vettevfiyka, 
velmurade, verrıdâe, vettevbete, vel’afve, vel’âfiyete, 
fiyddiyni veddünyâ, vel’aâhireti. Birahmetike yâ erhamer-
rahimiyn.  

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve 
sahbihi ve selleme tesliymen kesiyra. Velhamdulillâhi rabbil 
âlemiyn. Huvallâhülleziy lâ ilâhe illâ huver-rahmânur-rahiym, 
elmelikul, kuddûsus-selâmul mu’minul muheyminul aziyzul 
cebbârul mütekkebbirul hâlikul bâriul musavvirul ğaffârul 
kahhârul vehhâbur-rezzakul fettâhul aliymul kaâbidul bâsitul 
hâfizur- râfiul muizzul müzillus-semiy’ul basiyru hakemul 
adlul-latıful habiyrul haliymul aziymul ğafûruş-şekûrul aliyyul 
kebiyrul hafıyzul mukıytul hasiybul celiylul cemilul keriymur-
rakıybul muciybu vâsiul hakiymul vedûdul meciydul bâisuş-
şehiydul hakkul vekiylul kaviyyul metiynul veliyyul hamiydul 
muhsıyl mübdiul muiydul muhyil mumiytul hayyul kayyûmul 
vâcidul mâcidul vâhidus-ehadus-samedul kaâdirul muktedirul 
mukaddemul muahharul evvelul aâhiruz zâhirul bâtınul el 
vâliyil müteâlil berrut-tevvâbul muntekımul afuvvur-raûfu 
mâlikul mülki zulcelâli vel ikrâm elmuksitul câmiul ğaniyyul 
muğniyil mâniud-darrun nâfiun-nûrul hâdiyil bediy’ul bâkıy’ıl 
vârisur-reşiydus-sabur celle celâluh allâhu lâ ilâhe illâ huvel 
hayyul kayyûm. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel aliyyul aziym. Allâhu 
lâilâhe illâ huvel celiylul cemiyl. Allâhu lâ ilâhe illâ huves-
semiy’ul basıyr. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel vâhidul ahed. Allâhu 
lâ ilâhe illâ huvel ferdus-samed. Allâhu lâ ilâhe illâ huve 
rabbul âlemiyn. Amin.  
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Hazreti Ali (r.a.) nın Duasının Türkçe Manası  
 

Bismillahirrahmanirrahim 
Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salat ve selam 

efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve bütün ashabına 
olsun. Allah’ım! Büyük, en büyük ismin hakkı için senden 
istiyorum….Ya Allah! Büyük, en büyük ve evvel, zikrinle kaim 
ismin hakkı için, ya Allah! Allah’ım! En büyük ismin hakkı için 
uluhiyetinle senden istiyorum. Ya Allah! Ey bir! Ey Tek! Ey 
ferd! Ey samed! Sen göklerde olanların ve yerde olanların 
Rabbisin! Sen nazar edensin. Sen onlara hükmedensin, ey 
hidayet veren! Ey güvenlik bahşeden! Ey her şey üzerinde 
egemen olan! …Allah…O… Meliktir, kerimdir, işitendir, 
kadirdir, latiftir, bilendir, yakindir, sadıktır. Allah’ım! Büyük, en 
büyük ismin hakkı için senden istiyorum. Ki gökler onun 
parıldayan kıvılcımlarıyla aydınlanmıştır. Sabahın yarılışı 
onun nuruyla yarılmıştır. Parlak cisimlere şualarıyla yardım 
etmektedir. İzzetinle Feleklerin dillerini onunla 
konuşturursun. Hilminin meydanlarında rızkını talep edenler 
için onunla arzulara nail olmayı mümkün kılmışsın. Onunla 
kullarının önünde icabet ve talep kapılarını açmışsın. Onunla 
velilerine ilham ettin, böylece duaları makbul oldu, sebep 
sensin. Onunla ariflerin istikamet üzere oluşlarını 
sağlamlaştırdın. Tesbihin enginliğini, cömertlik ve kerametin 
bolluğunu onunla bahşettin. İlahi! O senin ismindir ki, onunla 
bütünü yardın ve hak isminin anlamını izhar ettin. Onunla 
korunmuş himayende bulunan varlıkların nasutlarını ibraz 
ettin. Onunla “kaf ve nun” arasında bütün varlıkları var ettin. 
Onun lahutiyetiyle bütün cismani heykelleri ikame ettin. 
Kabiliyetinin harfleriyle insaniyet hakikatini giydirdin. Kabul 
melekleri isteyerek, emrine uyarak ona secde ettiler. 
Tedbirinin ve resmedişinin suretlerine sirayet eden nefhanın 
sırrına tazim gösterdiler. Allah’ım! Beni seninle zengin kıl ki, 
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yarattıklarından istemeyeyim. Çünkü senin emrini geri 
çevirecek, hükmünü sorgulayacak kimse yoktur. Ta ki 
kalbimin gözü açılsın. Onunla işrak güneşini göreyim, ahlak 
güzellikleriyle kadirliğinin yoğun perdeleri kalksın. Allah’ım! 
Cüzlerime lütfettiğin şeylere kanaat getirme elbisesini giydir. 
Ki teslimiyetim ihtiyari cüzüme galip gelsin. Şahitlik ederim ki 
sen sensin sen. Allah’ım! İman temizliğiyle beni lezzet 
badirelerinin kirlerinden temizle. Allah’ım! Himayenle beni 
sürçmelerden koru, kereminin kucağında daima beraber 
olayım, ayrı olmayayım. Bağış kaynaklarıyla donatılmış 
olayım. Senden başka bahşeden yoktur ve senin bağışını hiç 
kimse engelleyemez. Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya 
Hayy! Ya Kayyum! Ya Ali! Ya Azim! Ey celal ve kerem sahibi! 
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad… Hamim. Ayn. Sin. Kaf…. Gökten 
indirdiğimiz bir su gibidir ki… yeryüzü bitkileri o su sayesinde 
gürleşip birbirine girer… arkasından rüzgarın savurduğu 
çerçöp haline gelmiştir… O Allah’tır ki, O’ndan başka ilah 
yoktur. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, rahmandır, 
rahimdir…. Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o 
onda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına 
gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçisi 
vardır… Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Hayır! Akıp 
giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun. 
Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun, ağarmaya 
başladığında sabaha andolsun… Sad. Öğüt veren Kur’an’a 
yemin ederim ki, küfredenler, bir gurur ve tefrika 
içindedirler….  

Allah’ım! Büyük, en büyük ismin hakkı için senden 
istiyorum. … Allah… O….meliktir, kerimdir, işitendir, kadirdir, 
halimdir, latiftir, bilendir, yakindir, sadıktır. Allah’ım! Büyük, 
en büyük ismin hakkı için senden istiyorum ki, hıfzınla beni 
şeytanların şerrinden, şirkinden, sultanların şerrinden ve 
saldırısından, adem oğlunun şerrinden ve kıskançlığından, 
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perçeminden yakalamış bulunduğun her canlının şerrinden 
koru… Şüphesiz benim rabbim dosdoğru yol üzerindedir… 
Allah’a tevekkül ettim…Allah bana yeter ve O kafidir bana… 
Allah dua edeni işitir ve Allah için bir son yoktur. Allah bana 
yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve 
büyük arşın rabbidir. 

Allah’ım! Sabahımızı Salihlerin sabahı, kalplerimizi 
korkanların kalbi, dillerimizi zikredenlerin dili kıl. Bizden 
bütün gazaplarını sav. Allah’ım! Bizi sabahların, akşamların, 
kazanın, kaderin ve kalemle yazılan her şeyin en hayırlısıyla 
rızıklandır. Sabahın, akşamın, kazanın, kaderin, kalemle 
yazılan her şeyin şerrinden sana sığınırız.  

Allah’ım! Şu günümüzün evvelini salah, ortasını kurtuluş, 
sonunu neşe ve başarı kıl. Allah’ım! Bu günümüzde ve 
kıyamet gününde bizi bereketlendir. Çünkü senin her şeye 
gücün yeter. Allah’ım! Bu gününüzde ihtiyaçlarımızı hayırla 
gider, bu günde bizi şükürle ve hikmetli zikirle, iffetle, 
hoşgörülü nefisle, selametle, sebatla, anlayışla, olgunlukla, 
başarıyla, murada ermişlikle, rızayla, tevbeyle, aff ile, din, 
dünya ve ahiret hususunda afiyetle rızıklandır. Rahmetinle 
ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah’ın salat ve 
selamı efendimiz Muhammed’in, ehl-i beytinin ve ashabının 
üzerine olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun… O, 
Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. Rahmandır, rahimdir, 
meliktir, münezzehtir, selamdır, güvenlik verendir, her şeye 
egemendir, azizdir, cebbardır, büyüktür, yaratandır, yoktan 
var edendir, şekil verendir, bağışlayandır, kahredendir, 
bahşedendir, rızık verendir, açandır, bilendir, kısandır, 
yayandır, koruyandır, yükseltendir, aziz kılandır, zelil 
edendir, işitendir, görendir, hüküm verendir, adildir, latiftir, 
her şeyden haberdardır, halimdir, uludur, bağışlayandır, 
şükürleri kabul edendir, yücedir, büyüktür, koruyandır, gazap 
edendir, hesap görendir, uludur, cemal sahibidir, kerimdir, 
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murakabe edendir, icabet edendir, rahmeti geniş olandır, 
hikmet sahibidir, sevendir, uludur, sebeptir, şahittir, haktır, 
vekildir, güçlüdür, sağlamdır, velidir, övülendir, amelleri 
sayandır, ilk defa var edendir, varlığı tekrarlayandır, 
diriltendir, öldürendir, diridir, kayyumdur, var edendir, 
yüceltendir, birdir, tektir, sameddir, kudret sahibidir, 
muktedirdir, öncedir, sonradır, ilktir, sondur, zahirdir, batındır, 
kahredendir, velayet edendir, aşkındır, iyilik edendir, intikam 
alandır, affedendir, şefkat edendir, mülkün sahibidir, celal ve 
kerem sahibidir, adildir, cem edendir, zengindir, ihtiyaçları 
karşılayandır, engelleyendir, zarar verendir, menfaat 
sağlayandır, nurdur, yol gösterendir, eşsiz yaratandır, 
bakidir, varistir, doğrudur, sabırlıdır… Allah… O’ndan başka 
ilah yoktur. Daima diridir ve her şey üzerinde kaimdir… 
Allah… Ondan başka ilah yoktur. O, yücedir, azamet 
sahibidir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, uludur, cemal 
sahibidir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, işitendir, 
görendir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, O, birdir, 
tektir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, ferttir, sameddir… 
Allah…O’ndan başka ilah yoktur, O, alemlerin Rabbidir. 
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Aziymeti virdüşşeriyf alâ kerremellâhu teâla veche 
İMAM ALİ’NİN (K.V) Hergün Okuduğu Şerefli Duası 

 

…»UÀ ïB®M A ¬Èj∑ œºß ±Õjq eiÀ Oôlß

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Â…Ï√ÚA Û A ‰f»̄‰q * BÁ¿Í÷BÚ≥ ¡̄ÙºÍ®ÙªA AÃÛªÀÛA‰À Û“Ú∏Í÷Ú›‰¿ÙªA‰À

 Í°ÊnÍ¥ÙªBÍI *l̄‰®ÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Â¡ŒÍ∏‰ZÙªA ÂlÕ * ÚπÊÕ‰fÊ®‰m‰À ÚπÊŒÏJÚª Ï¡Â»º̇ªÚA ÚπÊŒÏJÚª

 ÚπÊÕ‰fÚª B‰¿ŒÍØ ÂKÚ́ ÊiÚA‰À ÚπÊŒÚªÍA ÚπÊƒÍø ÌjÍØÚA * ǖ ‰ÃÂ«‰À Í’B‰¿ÊmÚ‹ÙBÍI ”Ï¿‰nÂM Ê≈‰ø B‰Õ

 Ëµ‰nÚ∑ Ë¡‰«ÚA B‰Õ ”Ï¿‰®Â¿ÙªA Ú∫È̄jÍm‰À ”Úº‰ßÚ‹ÙA ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA ÚπÍ¿ÊmÍBÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA B‰¿‰®ÙªA

‰a w̆‰Õ Ë©Úº * Í—‰jÊz‰Y ǖ Í“ÏÕÃ̄Â»ÙªA ‰’B‰«‰e ∆̄A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA Í±ŒÍªÙD‰M Í±ÙªÚBÍI Ú∫ÃÂßÊeÚA

 ∆̄B‰Œ‰®ÙªA‰À ÍeÃÂ»ÌrªA * ∆̄BÚÒÙºÌnªA‰À Í—ÏlÍ®ÙªBÍI Í“ÚªBÚÒÍNÊmÍ‹ÙA‰À ÍπÙºÂ¿ÙªA ¡̄ŒÍø‰À * Í≤BÚ∑‰À

 Í“Ú B‰YÍ‹ÙA È̄jÍm î̄Ím‰À ∆̄B‰VÊqÚ‹ÙA‰À Í’A‰ÃÍNÊmÍ‹ÙA Í“‰ÕBÚ∞Í∑ ∆̄B‰øÚ‹ÙA‰À * Í≤BÚ≥‰À

 ∆̄A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA ¬̄B‰ŒÍ¥ÍI Í“ÏŒÍøÃÌŒÚ¥ÙªA * ∆̄B‰nÊYÍ‹ÙA‰À ǣÊf‰®ÙªBÍI Í“‰¿Ù∏ÍZÙªA Í’B‰Y‰À * ¬̄Ú‹‰À

 ∆̄B‰Œ‰JÙªA‰À î̄Í¥‰ŒÙªA Ω̄Ê«Ú‹Í Í“‰ÕÚ‹Ã̄ÙªA * ∆̄BÚØÊjÍ®ÙªA‰À x̄Ú›ÊaÍ‹ÙA ÍLB‰IÊiÚ‹Í Í“‰ÕB‰ƒÍ®ÙªA ≈̄ÊŒ‰ß‰À

ÙªA‰À īB‰n‰ŒÙªA Í’B‰Õ‰À ∆̄B‰nÊYÍ‹ÙBÍI Í“‰UB‰ZÙªA Ω̄Ê«Ú‹Í j̄ÊnÂŒ * Í“‰√B‰ŒÍvÍª Í“ÏÕÍf‰¿ÏvªA ÍeB‰u‰À

 ∆̄A‰i‰ÀÏfªA j̄ÍaE ”ÚªÍA ¬̄BÚ§ÈÍƒªA ǣÚ›ÍNÊaÍA Ê≈Íø ¡̄ÚªB‰®ÙªA * Í“ÏŒÍMÃÂ«›̇ªA È̄jÍnÍI‰À

 ∆̄BÏrªA Í“‰¿Ú§‰ß‰À Í’B‰Õj̄ÊJÍ∏ÙªA Í’A‰ej̄ÍI Í“‰J‰V‰NÊZÂ¿ÙªA *Ú∑ÊiÚ‹ÙA Ï–Ã̄Ú≥ B‰Õ ‰¡Í÷A‰e B‰Õ ∆̄B

 ∆̄B‰nÊYÍ‹ÙA * ∆̄A‰ÃÊßÚ‹ÙA ≈̄‰ß BÓŒÍƒÚ́  B‰Õ * Í…ÕÃ̄ÊZ‰Õ Ú‹‰À ∆̆BÚ∏‰ø È̄ΩÛ∑ ǖ ‰ÃÂ« Ê≈‰ø B‰Õ
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 Ë∆BÚ∏‰ø * ÍPÀÂj‰J‰VÙªA‰À Í—ÏlÍ®ÙªA A‰g B‰Õ * Â∆BÏƒ‰ø B‰Õ Â∆BÏƒ‰Y B‰Õ * ÛπÙºÂ¿ÙªA Í Íf‰ŒÍI Ê≈‰ø B‰Õ

 ÂPÃÛ∏Úº‰¿ÙªA‰À *‰ÃÂ« ¬̆ÊÃ‰Õ ÏΩÛ∑ Ê≈‰ø B‰Õ ∆̆ÙD‰q ǖ  * ‰̀ B‰JÊqÚ‹ÙA Ú∫Íf‰JÍ®Íª ÊjÈÍb‰m

 Í“‰zÊJÚ≥‰À Í…Í∞Õj̄Êv‰M Í“ÚÒŒÍY Ê≈Íø ‰XÂjÊb‰Õ Ú‹ ”ÏN‰Y ¯̀ A‰ÀÊiÚ‹ÙA Í“Ïøk̄ÚA Ê≈Íø Â…ÊƒÈÍ∏‰ø‰À

 Ô∆B‰U Ú‹‰À ËoÊ√ÍA Í…Í∞ŒÍºÙ∏‰M * Ë∆BÚÒÙºÂm Ú‹‰À ËiBÏJ‰U Ú‹‰À Ë∆A‰ÃÊßÚA Ú‹‰À π̂Úº‰ø Ú‹‰À *

Ú‹‰À ËeīB‰ø Ú‹‰À Ë∆BÚÒÊŒ‰q  * ∆̄BÚ∏ÊøÍ‹ÙA ÌwÚØ Â…Ûº‰¿Êr‰Õ BÏ¿Íø ËÿÊŒ‰q Ú‹‰À * ÂlÕl̄‰ß B‰Õ

 ÂiBÏJ‰U B‰Õ * ÂiBÏ»Ú≥ B‰Õ ÂjÈÍJÚ∏‰NÂø B‰Õ * ǣÚ›‰VÙªA‰À Í—ÏlÍ®ÙªA A‰g B‰Õ * ǣB‰¿Ú∏ÙªA‰À Í“‰¿Ú§‰®ÙªA‰À

 *‰À ‰≤Ïj‰rÂÕ ”ÏN‰Y ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA ÚπÍ¿ÊmÍA È̄jÍm ÍeA‰fÊøÍBÍI œ̄√ÏlÍßÚA ‰¡§̇‰®ÂÕ * ‰¬ÃÛ¥‰Õ‰À

 ÚπÍI AÁeÊjÚØ BÁzÊZ‰ø AÁfÊJ‰ß ÚπÚª ‰∆ÃÛ∑ÚBÚØ ÚπÈÍuA‰Ã‰a ‰≈ÊŒ‰I ”Úº‰ßÚ‹ÙA „̄‰¿ÙªA ǖ œÍ¿ÊmÍA

 Â¬B‰yÛA Ú‹‰À Â¬A‰iÛA Ú›ÚØ Â©ÚØÊiÚA ÚπÍI‰À ËhÍaE ÚπÍI‰À Â©‰ƒÊøÚA ÚπÍI‰À œÍÒÊßÛA * Â©‰MÊj‰Õ Ú‹‰À

 Â¬B‰ZÂÕ Ú‹‰À œÍ÷B‰¿‰Y ‰æÊÃ‰Y *A A‰g B‰Õ ¬̄A‰jÙ∑Í‹ÙA‰À ǣÚ›‰VÙª * ‰ïB‰®‰M Û A ”º̇‰u‰À

Oó  ‰¡º̇‰m‰À Í…ÍIB‰ZÊuÚA‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß 

 
Türkçe Okunuşu 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Şehidallâhu ennehu lâ ilâhe illâ huve velmelâiketü ve 
ûlulilmi kaâimen bil kıst lâ ilâhe illâ huvel aziyzul hakiym 
lebbeykellâhumme lebbeyke ve sa’deyke ekırru minke ileyke 
ve erğabu fiymâ ledeyke yâ men tüsemmâ bilesmâi vehuve 
fiyl amâ es’elüke bi’ismikel a’zamil a’lay ve sirrikel muammey 
yâ ehemmu kesekun halaun yesın ed’ûke bi’elfi te’liyfil 
ekvâni dehâel hüviyyeti fiy hadretiş-şuhûdi vel’iyânve miymil 
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mülki velistitâleti bilizzeti vessultân ve kâfi kifâyetil istivâi vel 
eşcâni vesiyni sirril ihâtati vel emân ve kaâfil kayyumiyyeti 
bikıyâmil ekvâni vehâil hikmeti bil’adli vel’ihsân ve lâmil 
vilâyeti liehli yakıyni velbeyân ve aynil inâyeti lierbâbil ihlâsi 
vel irfâni veyâil yesâri velyüsri liehlil hâceti bil’ihsân vesâdis-
samediyyeti lisıyânetil âlemi min ihtilâlin-nizâmi ilâ aâhirid-
deverân ve bisirril-lâhutiyyetil muhtecebeti biridâil kibriyâi ve 
azametiş-şân yâ kaviyyel erkâni yâ dâimel ihsân yâ ğaniyye 
anil a’vân yâ men huve fiy külli mekânin ve lâ yahviyhi 
mekân yâ zel izzeti vel ceberût yâ hannân yâ mennân yâ 
men biyedihil mülkü vel melekût yâ men külle yevmin hüve 
fiy şân sahhir sahhir li’ibâdikel eşbâhe ve mekkinhu min 
ezimmetil ervâhi hattâ lâ yahruce min hıytati tasriyfihi ve 
kabdati tekliyfihi insun velâ cân velâ melekun velâ a’vânun 
velâ cebbârun velâ sultân velâ mâridun ve lâ şeytân velâ 
şey’un mimmâ yeşmeluhu fassul imkân yâ aziyzu yâ cebbâr 
yâ mütekkebiru yâ kahhâr yâ zel izzeti vel celâl vel azameti 
velkemâl eizzeniy bi’imdâdi sirri ismikel a’zami hattâ 
yüşerrefe ve yuazzam ve yekûme ismiy fiyl melâil a’lâ 
bedyne havâssıke fe’ekûne leke abden mahdan ferden bike 
ü’tıy ve bike emneu ve bike aâhizun ve bike erfau felâ ürâmu 
velâ udâm velâ yerteu havle hamâiy velâ yuhâm yâ zel celâli 
vel ikrâm ve sallallâhu teâla seyyidinâ muhammedin ve alâ 
aâlihi ve ashâbihi ve sellem. 

 
Türkçe Anlamı 

Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder, 
melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de. O’ndan 
başka ilah yoktur. Üstündür, hikmet sahibidir… Buyur 
Allah’ım buyur, emrine amade olmak ne büyük mutluluk! 
Senden sana kaçıyorum. Senin katında olanları arzu 
ediyorum. Ey bilinmezlikler içinde olduğu halde isimlerle 
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müsemma olan! Senin en büyük, en yüce isminle ve en 
bilinmez sırrınla senden istiyorum…. Varlıkların 
kaynaşmasının “elif”iyle, şühud ve ayan huzurunda hüviyet 
“ha”sıyla, mülk ve izzet ve saltanat desteğindeki sınırsız 
kudretin “mim”iyle, kifayet ve müstağniliğin “kaf”ıyla, ihata ve 
eman sırrının “sin”iyle, varlıkların maimlikleri üzerindeki 
kayyumluğunun “kaf”ıyla, adalet ve ihsan hikmetinin 
“ha”sıyla, yakin ve beyan ehline yönelik velayetinin “lam”ıyla, 
ihlas ve irfan ehline yönelik inayetinin “ayn”ıyla, ihtiyaç ehline 
yönelik ihsanının kolaylık ve rahatlığıyla, alemin dönüşün 
sonuna kadar düzeninin bozulmasına karşı korunması 
samediyetinin “Sad”ıyla, Kibriya ve yüce şan ridasıyla 
perdelenmiş lahutiyetinin sırrıyla senden istiyorum. Ey 
rükünleri güçlü, ihsanı daim olan! Ey yardımcılara ihtiyacı 
olmayan! Ey her mekanda olduğu halde hiçbir mekanda 
ihtiva edilmeyen! Ey izzet ve ceberut sahibi! Ey acıyan! Ey 
lütfeden! Ey mülk ve melekut elinde olan! Ey her gün iş 
yapan! Cisimleri kulunun emrine ver. Onu ruhların 
dizginlerine hakim kıl. Ki tasarrufunun kapsamında ve teklif 
etme kabzasından hiçbir insan ve cin, hiçbir melek, hiçbir 
yardımcı, hiçbir zorba ve hiçbir sultan hariç olmasın. Hiçbir 
inatçı ve hiçbir şeytan ve imkan dahilinde olan hiçbir şey 
onun emrinin dışına çıkmasın. Ey aziz! Ey cebbar! Ey ulu ve 
ey kahhar! Ey izzet ve celal sahibi! Ey azamet ve kemal 
sahibi! En büyük isminin sırrının yardımıyla beni aziz kıl, ki 
benim adım, mele-i a’la’da, senin has kullarının arasında 
şereflensin, yücelsin ve kaim olsun. Sırf senin kulun olayım 
ve yalnız sana ibadet edeyim. Seninle vereyim, seninle 
vermeyeyim, seninle alayım, seninle yüceleyim. Muhtaç 
olmayayım, kimseden talep etmeyeyim. Korunağımın etrafı 
çiğnenmesin, gayrisi konmasın. Ey celal ve kerem sahibi. 
Allah’ın salat ve selamı efendimiz Muhammed’in, ehl-i 
beytinin ve ashabının üzerine olsun. 
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¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ÍPB‰ƒÌŒ‰®ÏNªA ǣÏÀÚA ”Úº‰ß ÚπÍMB‰¿ŒÍºÊn‰M Ú“‰øÚ›‰m‰À ÚπÍMA‰ÃÚº‰u Ú“ÚºÍu Ê|ÍØÚA Ï¡Â»º̇ªÚA

A ‰≈Íø Í“‰yBÚ∞Â¿ÙªA œ̄√BÏIÏjªA Í’B‰¿‰®Ùª * ™̄ÊÃÏƒªA ”ÚªÍA Í“ÚØB‰zÂ¿ÙªA ÍPÚ‹Ìl‰ƒÏNªA j̄ÈÍaÚC‰À

 œ̄√B‰nÊ√Í‹ÙA * ∆̆B‰Q ËÿÊŒ‰q Â…‰®‰ø Ê≈Û∏‰Õ Ê¡Úª‰À Û A ‰∆BÚ∑ Ú“∏̇‰ø Ê≈Íø j̄ÍUB‰»Â¿ÙªÚA * ”ÚªÍA

 ‰∆BÚ∑ Í…ÊŒÚº‰ß B‰ø ”Úº‰ß Â∆‡ÙA ‰ÃÂ«‰À Î“‰ƒÕÍf‰ø *A‰j‰z‰ZÙªA ¡̄ÍªA‰Ã‰ß œÍvÊZÂø ÍP

 î̆ÍJÂø ¬̆B‰øÍA ǖ Â B‰ƒÊŒ‰vÊYÚA ÿ̆ÊŒ‰q ÏΩÛ∑‰À Í ÍeÃÂUÂÀ ǖ ōÊ¿‰bÙªA * œÍºÍ÷B‰m ¡̄ÍYA‰i‰À

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙºÍª ı“‰¿ÊY‰i ‹̇ÍA Ú∫B‰ƒÙº‰mÊiÚA B‰ø‰À Í ÍeÃÂU Í’A‰fÍƒÍI B‰»ÍMA‰eA‰fÊ®ÍNÊmÍA * Í“ÚÒÙ¥Â√

Úª‰À ‰∆BÚ∑ B‰¿Íª‰À Â∆ÃÛ∏‰Õ B‰¿Íª Í“‰®ÍøB‰VÙªA Í“Úº‰¿Ên‰JÙªA j̄Í÷A‰À‰fÍI Í“ÚªAÏÃ‰VÙªA j̄ÊøÚ‹ÙA Û“Ú§Ù∞

 ∆̄A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA * “̂‰ÕīB‰m ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ǖ ¯ ª̇A Í“ÏÕÈ̄ÃÂ»ÙªA È̄jÍm * —̂‰eÏjÂVÂø ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß‰À

 “̂‰ÕīB‰ß‰À * Ω̄ÍyA‰ÃÚ∞ÙªA ≈̄Í÷A‰l‰a ”Úº‰ß Í A î̄ÍøÚC * ”Úº‰ß B‰»Í¿ÈÍnÚ¥Âø‰À B‰»ÍßÍeÊÃ‰NÊnÂø‰À

Ú¥ÙªA ÍK‰n‰Y ¡̄‰nÙºÚÒÂ¿ÙªA l̄ÊƒÚ∏ÙªA Í“‰ZÍMBÚØ‰À ¡̄Ú§ÊßÚ‹ÙA ¡̄ÊmÍ‹ÙA Í“‰¿ÍºÚ∑ B‰»ÍßÈ̄k‰ÃÂø‰À Ω̄ÍIA‰Ã

 * Í“ÏŒÍIÃÂIÌjªA‰À Í“ÏÕÍeÃÂJÂ®ÙªA ‰≈ÊŒ‰I ©̄ÍøB‰VÙªA È̄¡‰MÚ‹ÙA j̄‰»Ù§‰¿ÙªÚA * È̄¡‰ßÚ‹ÙA H̄‰rÊƒ‰¿ÙªA‰À

 Í“ÏŒÍIÃÂUÂÃÙªA‰À Í“ÏŒÍ√BÚ∏Êø„̄Íª Ω̄ÍøBÏrªA * ÍeÊÃÒ̇ªÚA œÈÍº‰V‰M Â…ÊYl̄ÊY‰lÂÕ Ê¡Úª –Íhª̇A È̄¡‰qÚ‹ÙA

 î̄Í∏Ê¿ÏNªA ¬̄BÚ¥‰ø Ê≈‰ß ÍPB‰ƒÌŒ‰®ÏNªA * Â±ŒÍU Â ÊjÈÍ∏‰®ÂM Ê¡Úª –Íhª̇A ¡̄ÏzÍbÙªA j̄ÊZ‰JÙªA‰À

 î̄Í¥‰ŒÙªA Í’BÚ∞‰u Ê≈‰ß ÍPÚ›Ú∞‰̈ ÙªA * Í≤ÀÂjÂZÙªA ÍeA‰fÍ¿ÍI –īB‰VÙªA È̄œÍ√A‰iÃÌƒªA ¡̄ÚºÚ¥ÙªÚA

 ÍPB‰ŒÍªB‰®ÙªA * ÍPBÏøBÏNªA ÍPB‰¿ÍºÚ∏ÙªA ÈÍeA‰Ã‰¿ÍI –īBÏnªA È̄œÍ√B‰¿ÊYÏjªA ōÙ∞ÏƒªA‰À *

 B‰»ÂMA‰eA‰fÊ®ÍNÊmÍA‰À Â∆B‰ŒÊßÚ‹ÙA Í…ÍI ÊO‰ƒÏŒ‰®‰M –Íhª̇A È̄œÍMAÏhªA p̄‰fÙ≥Ú‹ÙA |̄ÊŒÚ∞ÙªÚA *
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ÊmÍA‰À Â∆A‰ÃÙ∑Ú‹ÙA Í…ÍI ÊO‰√ÏÃÚ∏‰M –Íhª̇A È̄œÍMBÚ∞ÈÍvªA p̄ÏfÚ¥Â¿ÙªA |̄ÊŒÚ∞ÙªA‰À B‰»ÂMA‰eA‰fÊ¿ÍN *

 ÍPBÚ∞ÈÍvªA‰À Í’B‰¿ÊmÚ‹ÙA Í’B‰¿‰m ǖ ÍPAÏhº̇ªA ōÊ¿‰q ©̄ÚºÙÒ‰ø * īÃÂ√ ©̄‰JÊƒ‰ø‰À

 œ̄‰mÊÃÚ≥ ‰≈ÊŒ‰I Í—‰fÊY‰ÃÙªA ÈÍ°‰a ÍPBÚØB‰yÍ‹ÙA‰À ÍK‰nÏƒªA ~̄B‰Õī ǖ ÍPB‰yBÚØÍ‹ÙA

»̄ÚªÍ‹ÙA ǣÌl‰ƒÏNªA Í“ÚÒÍmA‰À‰À Í“ÏÕÍfÍYA‰ÃÙªA‰À Í“ÏÕÍf‰YÚ‹ÙA ”ÚªÍA Í“ÏŒÍª‰kÚ‹ÙA Í’B‰¿ÏnªA ‰≈Íø È̄œ

 ‘‰jÊJÛ∏ÙªA B‰»Êƒ‰ß ÊO‰ßÏjÚ∞‰M ¯ ª̇A ‘‰jÊ̈ ÌvªA Í“‰bÊnÌƒªA Í“ÏÕÍf‰IÚ‹ÙA ~̄ÊiÚ‹ÙA * Í—ÏiÌfªA‰À

 Í’A‰jÊ¿‰ZÙªA Í“‰MÃÛ≥B‰ŒÙªA ”ÚªÍA ÊOÚªÏl‰ƒ‰M ¯ ª̇A Í’B‰zÊŒ‰JÙªA * Í“ÏŒÍ√BÚ∏ÊøÍ‹ÙA ÍTÍeA‰Ã‰ZÙªA j̄‰«ÊÃ‰U

ª̇A ∆̄ÃÛ∏ÌnªA‰À Í“Ú∑‰j‰ZÙªA ≈̄‰ß ÃÛºÊb‰M Ú‹ ¯ * Í“‰®ÍªBÒ̇ªA Í“ÏŒÍ√A‰fÊ»Ú∞ÙªA Í“‰¿ÍºÚ∏ÙªA Í—ÏeB‰ø‰À

 Â∆ÃÛ∏‰ŒÚØ Í—‰eB‰»‰q ”ÚªÍA Ê≈Û∑ È̄≈Í∑ Ê≈Íø * Îf‰YÚ‹Í ”º̇‰V‰N‰M Ú‹ ¯ ª̇A ī‰ÃÌvªA ‰ïÃÂŒ‰«

 ≈̄ÊŒ‰ƒÊQÍA Ú‹ ı—Ïj‰ø ‹̇ÍA *Ú‹Í B‰»ÊƒÍø Î—‰iÃÂvÍI Ú‹‰À ≈̄ÊŒ‰MÏj‰ø Îf‰Y * ©̄Ê¿‰VÙªA Â∆EÊjÛ≥

 ¡̄ÍÕf‰®ÙªA‰À ©̄Íƒ‰NÊ¿Â¿ÙºÍª Ω̄ÍøBÏrªA * ÍTÍeB‰ZÙªA ‰≈ÊŒ‰I Ω̄ÍuBÚ∞ÙªA ∂̄ÊjÚ∞ÙªA ∆̄BÚ≥ÊjÛØ‰À

 ¡̄ÍÕfÚ¥ÙªA‰À * Ú‹‰À ‰–B‰ƒÊŒ‰ß Â¬B‰ƒ‰M Ω̄ÊŒÚª ¡̄Í÷BÚ≥‰À œÈÍI‰i ‰fÊƒÍß ÂOŒÍIÚA œÈÍ√ÍA īB‰»‰√ ¡̄Í÷B‰u

 ¯ ÙºÚ≥ Â¬B‰ƒ‰Õ *ÚÒÍmA‰À ∆̄B‰ŒÍ¥‰NÙº‰Õ ≈̄ÊÕ‰jÊZ‰JÙªA ‰X‰j‰ø ¬̄‰f‰®ÙªA‰À ÍeÂÃUÂÃÙªA ‰≈ÊŒ‰I B‰ø Í“ *

 ∆̄B‰ŒÍ̈ ÊJ‰Õ Ú‹ Ëd‰kÊj‰I B‰¿Â»‰ƒÊŒ‰I ¬̄‰fÍ¥ÙªBÍI ÍTÀÂfÂZÙªA µ̄º̊‰®‰M Í“ÚÒÍIA‰i‰À * j̄‰NÙØ‰e Í“Ú∏ÚªÊhÚØ

 j̄Ía‡ÙA‰À ǣÏÀÚ‹ÙA * j̄Í«B§̇ªA‰À ≈̄Í B‰JÙªA Í“Ú B‰YÍA l̄Ú∑Êj‰ø‰À *ÍJŒÍJ‰Y –Íhª̇A Úπ

 ÚπÍMB‰ŒÈÍºÍV‰M Í“Ïv‰ƒ‰ø ”Úº‰ß ÚπÍMA‰g ‰æB‰¿‰U Í…ÍI ÂOÊŒÚºÊV‰NÊmÍA * ı“ÚºÊJÍ≥ Â…‰NÊJ‰v‰√‰À

 ÚπÍMB‰ŒÈÍº‰V‰M ©̄ÍøB‰U ǖ ÚπÍMB‰»ÌU‰Ã‰NÍª * ÍPBÚ∞ÈÍvªA Ú“‰®ÙºÍa Í…ÊŒÚº‰ß ‰OÊ®Úº‰a‰À

 ”‰¿Ù§Â®ÙªA Í“ÚØÚ›ÍbÙªA X̄B‰NÍI Â…‰NÊUÏÃ‰M‰À Í’B‰¿ÊmÚ‹ÙA‰À *ÊmÚA‰À ‰≈Íø ı“Ú§Ù¥‰Õ Í Íf‰n‰VÍI ‰OÊÕ‰j
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 ”‰»‰NÊƒÂ¿ÙªA Í—‰iÊfÍm ”ÚªÍA ”‰»‰NÊ√A ”ÏN‰Y ”‰vÙ≥Ú‹ÙA ÍfÍVÊn‰¿ÙªA ”ÚªÍA ¬̄A‰j‰ZÙªA ÍfÍVÊn‰¿ÙªA

 * ‰”√ÊeÚA ÊÀÚA ≈̄ÊŒ‰mÊÃÚ≥ ÍLBÚ≥ ”ÚªÍA ”≥̇‰j‰M‰À * Ú‹ ÂSÊŒ‰Y Ú∫ÍeÃÂ»ÂrÍI Â ÂeA¤ÛØ Ïj‰nÊ√BÚØ

ÙªA ‰L‰hÚ∑ B‰ø B‰n‰ø Ú‹‰À ‰̀ B‰J‰u ‘ÚC‰i B‰ø ÂeA‰¤Û∞ * ÂSÊŒ‰Y Ú∫ÍeÃÂUÂÃÍI Â Âj‰v‰I ÏjÚ≥ÚA‰À

 ”‰̈ Ú  B‰ø‰À Âj‰v‰JÙªA ‰ÆA‰k B‰ø Ú›‰ø Ú‹‰À Ú›‰a Ú‹ * ÂΩÍv‰Õ ı—Ú›‰u Í…ÊŒÚº‰ß Ï¡Â»º̇ªÚA È̄Ω‰u

 œÈÍºÛ∑ ”ÚªÍA œÍzÊ®‰I‰À œÍºÊuÚA ”ÚªÍA œÍßÊjÚØ B‰»ÍI * œ̄MBÚ∞Íu‰À Í…ÍMA‰hÍI œ̄MA‰g ‰hÍbÏN‰NÍª

Ú∞ÍvÍI Í…ÍMB * ≈̄ÊŒ‰JÙªA ‰≈Íø Â≈ÊŒ‰JÙªA ÏjÍ∞‰Õ‰À ≈̄ÊŒ‰®ÙªBÍI Â≈ÊŒ‰®ÙªA ÏjÍ¥‰Õ‰À * BÁøÚ›‰m Í…ÊŒÚº‰ß Ê¡ÈÍº‰m‰À

 Í±º̊‰bÏNªA ‰≈Íø Í…ÍN‰®‰IB‰NÂø ǖ Í…ÍI Â¡ÚºÊmÚA * Í±Ìn‰®ÏNªA ‰≈Íø Í…ÍN‰®Õj̄‰q µ̄Õj̄Ú  ǖ‰À* 

Âø ¯̀ B‰NÙ∞Í¿ÍI ‰–BÏÕÍA ÚπÍNÏJ‰Z‰ø ‰LB‰I ‰\ÍN‰NÙØÚ‹Í Í…ÍN‰®‰IB‰N * œÈÍmA‰Ã‰Y ǖ Ú∫Âf‰»ÊqÚA‰À

 Í…ÍN‰ßBÚ ‰À Í…ÍßÊj‰q Í—BÚ∏ÊrÍø Ê≈Íø ‰–B‰zÊßÚA‰À * ‰…ÚªÍA Ú‹ ≈̄ÊvÍY ”ÚªÍA Â ‰’A‰i‰À ‰ΩÂaÊeÚA‰À

 Û A ‹̇ÍA * Í A ‰©‰ø ËOÙ≥‰À œ̄ª Í—‰ÃÙº‰Y ”ÚªÍA Í j̄‰QÚA ǖ‰À * Ê≈‰ø –Íhª̇A ÚπÂIB‰I ‰ÃÂ« ÊgÍA

ÊƒÍø Ú∫ÊfÍvÙ¥‰Õ Ê¡Úª ÂLA‰ÃÊIÚ‹ÙA‰À Â∂ÂjÒ̊ªA Í…ÊŒÚº‰ß ÊPÏfÂm Â… * ”ÚªÍA ÍL‰eÚ‹ÙA È̄œÍvÍ®ÍI ÏeÂi‰À

 ÈÍLA‰ÀÏfªA Ω̄ÊJÚÒÊuÍA * ÂiÃÌƒªA ‹̇ÍA Â…ÂIB‰VÍY ‰oÊŒÚª Ê≈‰ø B‰Õ ÈÍL‰i B‰Õ Ï¡Â»º̇ªÚA * Ú‹‰À

 īÃÂ»§̊ªA Û—ÏfÍq ‹̇ÍA Â Â⁄BÚ∞‰a *Í≥Ú›Ù ÍA Í“‰J‰MÊj‰ø ǖ ÚπÍI ÚπÛº‰◊ÊmÚA ÎfŒÍŒÙ¥‰M È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß Úπ

 ÂfÕj̄ÂM B‰ø‰À Â’B‰r‰M B‰ø B‰»ŒÍØ ÂΩ‰®Ù∞‰M ¯ ª̇A * È̄–īÃÌƒªA ¡̄ÙºÍ®ÙªBÍI ÚπÍMA‰g Ê≈‰ß ÚπÍ∞ÊrÚ∏ÍI‰À

 * È̄–īÃÌvªA ÍeÃÂUÂÃÙªBÍI ÚπÍMBÚ∞Íu‰À ÚπÍ÷B‰¿ÊmÚA ī‰ÃÂu ǖ ÚπÍªÌÃ‰Z‰NÍI‰À * Ê∆ÚA

ı—Ú›‰u ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß ‰œÈÍº‰vÂM t̄ÃÂqÊj‰¿ÙªA īÃÌƒªBÍI œ̄M‰ Ív‰I B‰»ÍI ÂΩ‰ZÙ∏‰M 

 Êæ‰l‰Õ Ê¡Úª B‰ø ‰’BÚ¥‰I‰À Ê≈Û∏‰Õ Ê¡Úª B‰ø ‰’B‰ƒÚØ ‰f‰»ÊqÚ‹Í ǣ‰kÚ‹ÙA ǖ * B‰¿Ú∑ ‰’B‰ŒÊqÚ‹ÙA ‘‰iÚA‰À
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 ı—‰eÃÛ¥Ù∞‰ø ı“‰øÀÂfÊ®‰ø B‰»ÍºÊuÚA ǖ ‰œÍ« * ı›ÊzÚØ ÍeÃÂUÂÃÙªA Ú“‰ZÍ÷A‰i Ï¡Âr‰M Ê¡Úª B‰»‰√ÊÃÚ∑‰À

‰ß ı—‰eÃÂUÊÃ‰ø B‰»Í√ÊÃÚ∑ Ê≈ * ¯ ÏŒÍ√B‰√ÚA Í“‰¿ÙºÛ£ Ê≈Íø Í…ÊŒÚº‰ß Í—Ú›ÏvªBÍI Ï¡Â»º̇ªÚA ¯ ÊUj̄ÊaÚA‰À

 īÃÌƒªA ”ÚªÍA * īÃÂrÌƒªA ∂̄ÊjÚØ‰À j̄Êr‰ZÙªA ©̄Ê¿‰U ”ÚªÍA ¯ ÏŒÍ√B‰¿ÊnÍU j̄ÊJÚ≥ Ê≈Íø‰À *

È̄»ÚÒÂM B‰ø Ú∫BÏÕÍA Ú∫ÍfŒÍYÊÃ‰M Í’B‰¿‰m Ê≈Íø ÏœÚº‰ß Ê|ÍØÚA‰À Í∫ÊjÈÍrªA l̄ÊUī Ê≈Íø Í…ÍI œ̄√Âj

 Í∫Aj̄ÊqÍ‹ÙA‰À * Í“‰ŒÍ√BÏRªA Í—‰eÚ‹Ã̄ÙªA‰À ‰ïÀÛ‹ÙA Í“‰MÊÃ‰¿ÙªBÍI ¯ Êr‰®Ê√A‰À * Í—B‰Œ‰ZÙªBÍI ”̄ƒÍŒÊYÚA‰À

 Í“‰ŒÍ√BÚ∞ÙªA B‰ŒÊ√ÌfªA Í Íh‰« ǖ Í“‰ŒÍ≥B‰JÙªA * ‘‰iÚBÚØ p̄BÏƒªA ǖ Í…ÍI œÍrÊøÚA AÁiÃÂ√ œ̄ª ÊΩ‰®ÊUA‰À

ÊU‰À Í…ÍI ©̄Ê¿‰VÙªA ¯ ÊŒ‰®ÍI AÁjÍ£B‰√ p̆B‰JÍNÙªÍA Ú‹‰À Î B‰JÍNÊqÍA ∆̄ÀÂfÍI ‰OÊŒª̇‰Ã‰M B‰¿‰ƒÊÕÚA Úπ‰»

 È̄µ‰ZÙªA‰À Ω̄Í B‰JÙªA ‰≈ÊŒ‰I ı›ÍuBÚØ ∂̄ÊjÚ∞ÙªA‰À * ÚπÍ√ÊgÍBÍI BÁÕÍeB‰«‰À ÚπÊŒÚº‰ß ÚπÍI ‹̧Íf‰NÊnÂø

 ‰îÍ¿ÍYAÏjªA ‰¡‰YÊiÚA B‰Õ ÚπÊŒÚªÍA *Úº‰ß Ê¡ÈÍº‰m‰À È̄Ω‰u‰À ÂΩÏJÚ¥‰N‰M ı—Ú›‰u ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”

 œÍ÷B‰U‰i B‰»ÍI ÂµÈÍ¥‰ZÂM‰À œÍ÷B‰ßÂe B‰»ÍI * ∆̄BÚØÊjÍ®ÙªA‰À ÍeÃÂ»ÌrªA ǣE Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À *

 ∆̄A‰fÊUÃ̄ÙªA‰À ∂̄ÊÀÏhªA ÍLB‰ZÊuÚA Í…ÍIB‰ZÊuÚA‰À * ∆̄B‰ŒÚ∏ÙªA Ω̄ÊŒÚª Û—ÏjÛ  ÊP‰j‰r‰NÊ√ÍA B‰ø *

î̄ÍJ‰U Û—ÏjÛ́  ÊPÏjÚ∞ÊmA‰À ÂfÊ¿‰ZÙªA‰À ‰îÍº‰mÊjÂ¿ÙªA ”Úº‰ß Ë¬Ú›‰m‰À ‰îÍøE ‰îÍøE ∆̄B‰ŒÍ®ÙªA 

 ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Í Í* 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

Allâhümme efid sılete ve salavâtike ve selâmete 
teslimâtike alâ evvelit-teayyunâtil mufâdati minel amâir-
rebbâniy ve ehhirit-tenezzülâtil mudâfeti ilannev’il insân 
elmuhâciri min mekkete kânellâhu ve lem yekun ma’ahu 
şey’un sânin ilâ mediyneti ve huvel aânu alâ mâ aleyhi kâne 
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muhsıy avâlimil madarâtil hamsi fiy vücûdihi ve külle şey’in 
ahseynâhu fiy imâmin mübiyn ve râhimi sâiliy isti’dâdâtihâ 
binidâi cûdihi vemâ erselnâke illâ rahmeten lilâlemiyn nuktail 
besmeletil câmiati limâ yekûnu limâ kâne ve lafzatul emril 
cevvâleti bidevâiril ekvân sirril hüviyyetilletiy fiy külli şey’in 
sâriyetün ve an külli şey’in mucurredetün ve âriyetün 
emiynillâhi alâ hazâinil fevâdili vel müstevdi’ihâ ve 
mukassımıhâ alâ hasebil kavâbili ve müvezzi’ihâ kelimetil 
ismil a’zami ve fâtihatil kenzil mutalsemi elmazharil etemmil 
câmi’i beynel ubûdiyyeti ve rubûbiyyeh ve menşeil eammiş-
şâmili li’imkâniyyeti vel vücûbiyyeti ettavdil eşemmilleziy 
lemyuzahzih’hu tecellit-ta’ayyunâti an makaâmit-temkiyn vel 
bahril hıddamilleziy lem tuakkirhu ciyful ğafalâti an safâil 
yakıyn elkalemin-nuraniyyil câriy bimidâdil hurûfil âliyeti 
vennefsir-rahmânis-sâriy bimevâddil kelimâtit-tâmmâti 
elfeydil akdesizzâtilleziy teayyenet bihil a’yânu ve isti’dâdâ 
tuhâ velfeydil mukaddesis sıfâtıyyılleziy tekevvenet bihill 
ekvânu ve istimdâdâtuha matla’i şemsillezâti fiy semâil 
esmâi vessıfât ve menbai nûril ifâdâti fiy riyâdin-nesebi vel 
idâfâti hattıl vahdeti beyne kavseyil ehâdiyyeti vel vâhidiyyeti 
ve vâsitatit-tenezzülil ilahiyyi miessemâil ezelliyeti ilel ardil 
ebediyyetin-nushatis-suğralletiy teferra’at anhâl kübrâ 
veddurratil beydâilletiy tenezzelet ilel yâkûtetil hamrâi 
cevheril cevâdisil imkâniyyetilletiy lâ tahlû anil hareketi 
vessukûni ve maddetil kelimetil fehdâniyyeti -ttâliati min kinni 
kün ilâ şehâdeti feyekûnu heyûlas-suvarilletiy lâ tetecelliy 
liehadin illâ merreten lâ isneyn ve lâ bi sûretin minhâ liehadin 
merreteyn kurânul cem’işşâmili lil mümteni’ vel adiym ve 
fürkaânil farkıl fâsılı beynel hâdisi vel kadiym sâimi nehâri 
inniy ebiytu inde rabbiy ve kaâimi leyli tenâmu aynâye ve lâ 
yenâmu kalbiy vâsitati mâ beynel vücûdi velademi marecel 
bahreyni yeltkıyân verâbitati teallukıl hudûsi bilkıdemi 
beynehumâ berzahun lâ yebğıyân fezleketi defterilevveli 
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velâhiri ve merkezi ihâtatil bâtıni vezzâhiri habiybikelleziy 
istecleytü bihi cemâle zâtike alâ menassati tecelliyetike ve 
nasabtehu kıbleten liteveccühâtike fiy câmi’i tecelliyâtik 
vehala’te aleyhi hil’ates-sıfâti vel’esmâi ve tevvectehu bitâcil 
hilâfetil uzmâ ve esreyte bicesedihi yakzaten minel mescidil 
harâmi ilel mescidil aksâ hattâ intehâ ilâ sidretil müntehâ ve 
tevekkaâ ilâ kaâbi kavseyni ev ednâ fenserre fuâduhu 
bişuhûdike haysu lâ sabâha velâ mesâ mâ kezebel fuâdu mâ 
reaya ve ekarre basaruhu bivücûdike haysu lâ halâ ve lâ 
melâ mâ zâğal basaru vemâ tağâ salli allâhümme aleyhi 
salâten yesılu bihâ fer’iy ilâ asliy ve ba’dıy ilâ külli litettehize 
zâtiy bizâtihi ve sıfâtiy bisıfâtih ve yakkıral aynu bilayni ve 
yefirrel beynu minel beyni ve sellim aleyhi selâmen eslemu 
bihi fiy mütâbeatihi minettehalluf ve fiy tarıykı şeriyatihi 
mineteassuf lieftetihâ bâbe mehabbetike iyyâye bimiftâhi 
mütâbeatih ve eşheduke fiy havâsiyyi ve e’dâye min mişkâti 
şer’ihi ve tâ’atih ve edhule ve râehu ilâ hısni lâ ilâhe ilallâh ve 
fiy eserihi ilâ halveti liy vaktun ma’allâh iz huve bâbukelleziy 
men lem yaksıdke minhu süddet aleyhit-turuku vel ebvâb ve 
rudde biısıyyil edebi ilâ ıstablid-devâb allâhümme yâ rabbi yâ 
men leyse hicâbuhu illân-nûr ve lâ hafâuhu illâ şiddetüzzuhûr 
es’elüke bike fiy mertebeti ıtlâkıke an külli takyîdin elletiy 
tef’alu fiyhâ mâ teşâu ve mâ türiyd ve bikeşfike an zâtike 
bil’ilmin-nûriyyi ve bitehavviluke fiy suveri esmâike ve sıfâtike 
bilvücûdis-sûriyyi entusalliye alâ seyyidinâ muhammedin 
salâten tekhalu bihâ basıyreti binnûril merşûşi fiylezeli 
lieşhede fenâe mâ lem yekun ve bekaâe mâ lem yezel ve 
erâl eşyâe ke mâ hiye fiy aslihâ ma’dûmeten mefkûmeten ve 
kevnehâ lem teşumme rânihatel vücûdi fadlen an kevnihâ 
mevcûdaten ve ahricniy allâhümme bissalâti aleyhi min 
zulmeti enâniyyeti ilennûri ve min kabri cismâniyyeti ilâ cem’il 
haşri ve farkın-nuşûr ve efıd aleyye min semâi tevhiydike 
iyyâke mâ tutahhiruniy bihi min ricziş-şirki velişrâk ven’aşniy 
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bil mevtetil ûlâ velvilâdetis-sâniyeh ve ehyiniy bilhayâti 
velbâkıyeti fiy hazihid-dünyâl fâniyeh vec’al liy nûren emşiy 
bihi finnâsi fe’erâ bihi vecheke eynemâ tevelleyte bidûnin 
iştibâhin ve lâ iltibâsin nâziren biaynil cem’i vel farkı fâsılen 
beynel bâtlı velhakkı müstedillen bike aleyke ve hâdiyen 
bi’iznike ileyke yâ erhamer-râhimiyn ve salli ve sellim alâ 
seyyidinâ muhmmedin salâten tetekabbelu bihâ duâyi ve 
tuhakkıku bihâ recâiy ve alâ aâlihi aâliş-şuhûdi vel’irfân ve 
ashâbihi ashâbiz-zevkı vel vicdân mâ inteşeret turretü leylil 
keyân vesferret ğurretu cebiynil iyâni aâmiyne ve selâmun 
alelmürseliyne velhamdu lillâhi rabbilâlemiyn. 

 
Fatiha Suresi 

 

“ÑB∞ªA —iÃm

 ¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI)1 ( ‰îÍ¿ÚªB‰®ªA ÈÍL‰i Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªÚA)2 (

A ¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjª)3 ( ≈̄ÕÈÍfªA ¬̄ÊÃ‰Õ ÍπÍªB‰ø)4 ( ÂîÍ®‰NÊn‰√ Ú∫BÏÕGÀ ÂfÂJÊ®‰√ Ú∫BÏÕG)5 (

 ‰¡ŒÍ¥‰NÊnÂ¿ÙªA Ú¢AjÈÍvªA B‰√ÍfÊ«ÍA)6 ( j̄ÊŒÚ́  Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß ‰OÊ¿‰®Ê√C ‰≈ÕÍhª̇A Ú¢A‰jÍu

‰îÈÍªBÏzªA Ú‹‰À Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß ÍLÃÂzÊ̈ ‰¿ÙªA) .7( 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Elhamdü lillâhi rabbil’âlemiyn. 2- Errahmânirrahıym. 3- 
Mâliki yevmiddin. 4- Iyyâke na’büdü ve iyyâke neste’ıyn. 5- 
Ihdinassıratâlmüstakiym.6- Sırâtelleziyne en’amte aleyhim. 
7- Ğayrilmagdûbi aleyhim ve leddâlliyn. 
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Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 2- Hamd 

alemlerin Rabbı Allah'a mahsustur. 3- O, Rahmandır ve 
Rahimdir. 4- Din gününün sahibidir. 5- Ancak sana kulluk 
ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 6- Bize doğru yolu 
göster. 7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin 
yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! 

 
Bakara Suresi 1-5. Ayet 

 

—j¥JªA —iÃm

PBÕ‡A :1-5

 A)1 ( ‰îÍ¥ÏNÂ¿ÙºÍª ‘ÁfÂ« Í…ŒÍØ ‰KÊÕ‰i Ú‹ ÂLB‰NÍ∏ÙªA ÚπÍª‰g)2 ( ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤ÂÕ ‰≈ÕÍhª̇ÚA

 BÏ¿Íø‰À Ú—Ú›ÏvªA ‰∆ÃÂ¿ŒÍ¥ÂÕ‰À ÍKÊŒ‰̈ ÙªBÍI ‰∆ÃÛ¥Í∞ÊƒÂÕ Ê¡Â«B‰ƒÙ≥‰k‰i)3 ( ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤ÂÕ ‰≈ÕÍhª̇A‰À

 ‰∆ÃÂƒÍ≥ÃÂÕ Ê¡Â« Í—‰jÍa‡ÙBÍI‰À ÚπÍºÊJÚ≥ Ê≈Íø ‰æl̄Ê√ÛA F‰ø‰À ÚπÊŒÚªÍA ‰æl̄Ê√ÛA F‰¿ÍI)4 ( ÚπÍ◊ÚªÀÛA

 ‰∆ÃÂZÍºÙ∞Â¿ÙªA Â¡Â« ÚπÍ◊ÚªÀÛA‰À Ê¡»̄ÈI‰i Ê≈Íø ‘ÁfÂ« ”Úº‰ß)5( 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Elif lâm mîm. 2- Zâlikelkitâb lâ raybe fiyh hüden 

lilmüttekiyn. 3- Elleziyne yü’minûne bilğaybi ve yukıymûnessalâte 
ve mimmâ razaknâhüm yünfikuûn.  4- Velleziyne yü’minûne 
bimâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik ve bil’âhıreti hüm 
yûkınûn. 5- Ülâike alâ hüden min rabbihim ve ulâike  
hümülmüflihûn. 



164 

 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Elif. Lam. Mîm. 2- O Kitab… 3- Onlar gayba inanırlar, 

salât ederler. 4- Yine onlar, sana indirilene ve senden önce 
indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar. 
5- İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve 
kurtuluşa erenler de ancak onlardır. 

 
Ayet’el- Kürsi 

(Bakara 255. ayet) 
 

¡≥i œmj∏ªA “ÕE

 ǖ B‰ø Â…Úª Ë¬ÊÃ‰√ Ú‹‰À “̂‰ƒÍm Â ÂhÂaÙB‰M Ú‹ Â¬ÃÌŒÚ¥ÙªA Ìœ‰ZÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA ‡ Û ÚA

Ú‹ÙA ǖ B‰ø‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA B‰ø Â¡ÚºÊ®‰Õ Í…Í√ÊgÍBÍI ‹̇ÍA Â ‰fÊƒÍß Â©Ú∞Êr‰Õ –Íhª̇A A‰g Ê≈‰ø ~̄Êi

 ‰©Ím‰À ‰’F‰q B‰¿ÍI ‹̇ÍA Í…Í¿ÙºÍß Ê≈Íø ÿ̆ÊŒ‰rÍI ‰∆ÃÛÒŒÍZÂÕ Ú‹‰À Ê¡Â»Ú∞Ùº‰a B‰ø‰À Ê¡»̄ÕÍfÊÕÚA ‰≈ÊŒ‰I

ÌœÍº‰®ÙªA ‰ÃÂ«‰À B‰¿Â»Û§Ù∞ÍY Â ÂeÂ¤‰Õ Ú‹‰À ‰~ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA Â…ÌŒÍmÊjÛ∑ Â¡ŒÍ§‰®ÙªA  
 

255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvelhayyülkayyûm lâ te’huzühü 
sinetin ve lâ nevm lehü mâ fiyssemâvâti ve mâ fiyl’ard 
menzelleziy yeşfeu indehû illâ bi’iznih ya’lemü mâ beyne 
eydiyhim ve mâ halfe hüm ve lâ yuhiytûne bişey’in min ilmihî 
illâ bimâ şâ vesi’a kürsiyyühüssemâvâti vel’ard ve lâ 
yeûdühü hıfzuhümâ ve hüvel’aliyyül’aziym.  

 
255- Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O haydır, 

kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. 
Semalarda ve arzdakilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan 
O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını 
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ve yapacaklarını bilir. O’nun katında kim şefaat edebilir? O, 
insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. 
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir 
şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri 
içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, 
Aliydir, Aziymdir.  

 
Bakara Suresi, 285 – 286. ayet: Âmenerresûlü… 

 
—j¥JªA —iÃm 

ÍI ‰≈‰øE ÔΩÛ∑ ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤Â¿ÙªA‰À Í…ÈÍI‰i Ê≈Íø Í…ÊŒÚªÍA ‰æl̄Ê√ÛA B‰¿ÍI ÂæÃÂmÏjªA ‰≈‰øE Í B

 B‰ƒÊ®Í¿‰m AÃÛªBÚ≥‰À Í…ÍºÂmÂi Ê≈Íø Îf‰YÚA ‰≈ÊŒ‰I Â∂È̄jÚ∞Â√ Ú‹ Í…ÍºÂmÂi‰À Í…ÍÍJÂNÛ∑‰À Í…ÍNÚ∏Í◊Úº‰ø‰À

 Â Ív‰¿ÙªA ÚπÊŒÚªÍA‰À B‰ƒÏI‰i Úπ‰√A‰jÙ∞Û́  B‰ƒÊ®Ú ÚA‰À)285 ( ‹̇ÍA BÁnÙ∞‰√ Û A Â±ÈÍºÚ∏ÂÕ Ú‹

‰J‰n‰NÙ∑A B‰ø B‰»ÊŒÚº‰ß‰À ÊO‰J‰nÚ∑ B‰ø B‰»Úª B‰»‰®ÊmÂÀ ÊÀÚA F‰ƒŒÍn‰√ Ê∆ÍA F‰√ÊhÍaA‰¤ÂM Ú‹ B‰ƒÏI‰i ÊO

 B‰ƒÍºÊJÚ≥ Ê≈Íø ‰≈ÕÍhª̇A ”Úº‰ß Â…‰NÙº‰¿‰Y B‰¿Ú∑ AÁjÊuÍA B‰ƒÊŒÚº‰ß ÊΩÍ¿ÊZ‰M Ú‹‰À B‰ƒÏI‰i B‰√ÙBÚÒÊaÚA

‰OÊ√ÚA B‰ƒÊ¿‰YÊiA‰À B‰ƒÚª ÊjÍ∞Ù́ A‰À BÏƒ‰ß Â±ÊßA‰À Í…ÍI B‰ƒÚª Ú“Ú≥BÚ  Ú‹ B‰ø B‰ƒÙºÈÍ¿‰ZÂM Ú‹‰À B‰ƒÏI‰i 

 ‰≈Õj̄ÍØBÚ∏ÙªA ¬̄ÊÃÚ¥ÙªA ”Úº‰ß B‰√ÊjÂvÊ√BÚØ B‰ƒŒÚªÊÃ‰ø)286(
 
285- Âmenerresûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî 

velmü’minûn küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî 
ve rusûlihi lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih ve kaâlu 
semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr.  

286- Lâ yükellifullahü nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ 
kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tüâhiznâ in 
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nesiynâ ev ahtânâ rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ 
hameltehü alelleziyne min kablinâ rabbenâ ve lâ tühammilnâ 
mâ lâ tâkate lenâ bih vağfu annâ vağfirlenâ verhamnâ ente 
mevlânâ fansurnâ alelkavmilkâfiriyn. 

 
285- Rasul, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman 

etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, 
Rasullerine iman ettiler. “Allah’ın Resullerinden hiçbiri 
arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, 
affına sığındık! Dönüş sanadır” dediler. 

286- Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde 
mükellef kılar. Herkesin kazandığı kendine, yapacağı şer de 
kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi 
sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin 
gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün 
yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! 
Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize 
yardım et!  

 
 

Tevbe Suresi 1-3. ayet 
 

“IÃNªA —iÃm 

]PBÕ‡A :1-3[

 ‰îÍ∑j̄ÊrÂ¿ÙªA ‰≈Íø Ê¡ÂMÊf‰«B‰ß ‰≈ÕÍhª̇A ”ÚªÍA Í…ÍªÃÂm‰i ‰À Í A ‰≈Íø —̂‰’E‰j‰I)1 (

 Ï∆ÚA ‰À Í A –l̄ÊVÍ®Âø ÂjÊŒÚ́  Ê¡Û∏Ï√ÚA AÃÂ¿ÚºÊßA ‰À j̆Â»ÊqÚA Ú“‰®‰IÊiÚA ~̄ÊiÚ‹ÙA ǖ AÃÂZŒÍnÚØ
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Ú A ‰≈Õj̄ÍØBÚ∏ÙªA –l̄ÊbÂø )2 ( È̄W‰ZÙªA ‰¬ÊÃ‰Õ p̄BÏƒªA ”ÚªÍA Í…ÍªÃÂm‰i‰À Í A ‰≈Íø Ë∆A‰gÚA‰À

 Ê∆ÍA‰À Ê¡Û∏Úª ËjÊŒ‰a ‰ÃÂ»ÚØ Ê¡ÂNÊJÂM Ê∆ÍBÚØ Â…ÛªÃÂm‰i‰À ‰îÍ∑j̄ÊrÂ¿ÙªA ‰≈Íø ËŸj̄‰I Ú A Ï∆ÚA j̄‰JÙ∑Ú‹ÙA

 A –l̄ÍVÊ®Âø ÂjÊŒÚ́  Ê¡Û∏Ï√ÚA AÃÂ¿ÚºÊßBÚØ Ê¡ÂNÊŒª̇‰Ã‰M ¡̆ŒÍªÚA ÎLA‰h‰®ÍI AÀÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ÕÍhª̇A j̄ÈÍr‰I‰À

)3(

 
1- Berâetün minallahi ve resûlihî ilelleziyne âhedtüm 

minelmüşrikiyn. 2- Fesiyhû fiyl’ardı erbe’ate eşhürin va’lemû 
enneküm gayrü mu’ciziyllah ve enallahe muhziylkâfiriyn. 3- 
Ve ezânün minallahi ve resulihî ilennâsi yevmelhaccıl’ ekberi 
ennallahe beriy’ün minelmüşrikiyne ve resûlüh fein tübtüm 
fetüve hayrün leküm ve in tevelleytüm fa’lemû enneküm 
gayrü mu’ciziyllâh ve beşşirilleziyne keferû bi’azâbin eliym.  

 
1- Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış 

olduğunuz müşriklere bir ihtar!  2- (Ey müşrikler!) 
Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah’ı aciz 
bırakacak değilsiniz; Allah ise kâfirleri rezil (ve perişan) 
edecektir. 3- Haccı-ekber (en büyük hac) gününde Allah ve 
Rasulünden insanlara bir bildiridir: Allah ve Rasulü 
müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz, bu sizin için 
daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki, siz Allah’ı 
aciz bırakacak değilsiniz. (Ey Muhammed)! O kâfirlere elem 
verici bir azabı müjdele!  
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Hucurat Suresi 1-3. ayet 

PAjVáA —iÃm

]PBÕ‡A: 1-3[

 Ú‹‰À È̄œÍJÏƒªA ÍPÊÃ‰u ‰∂ÊÃÚØ Ê¡Û∏‰MA‰ÃÊuÚA AÃÂ®ÚØÊj‰M ‰Ú‹ AÃÂƒ‰øE ‰≈ÕÍhª̇A B‰»ÌÕÚA F‰Õ

 Ú‹ Ê¡ÂNÊ√ÚA‰À Ê¡Û∏ÛªB‰¿ÊßÚA Ú°‰JÊZ‰M Ê∆ÚA |̆Ê®‰JÍª Ê¡Û∏ÍzÊ®‰I j̄Ê»‰VÚ∑ ǣÊÃÚ¥ÙªBÍI Â…Úª AÀÂj‰»ÊV‰M

 ‰∆ÀÂjÂ®Êr‰M)2 (Ï∆ÍAÚπÍ◊ÚªÀÛA A ǣÃÂm‰i ‰fÊƒÍß Ê¡Â»‰MA‰ÃÊuÚA ‰∆ÃÌzÂ̈ ‰Õ ‰≈ÕÍhª̇A  ‰≈ÕÍhª̇A

 Ë¡ŒÍ§‰ß ËjÊUÚA‰À —̂‰jÍ∞Ê̈ ‰ø Ê¡Â»Úª ‘‰ÃÙ¥ÏNºÍª Ê¡Â»‰IÃÛºÛ≥ A ‰≈‰Z‰NÊøA)3(

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Yâ eyyühelleziyne âmenû lâ tükaddimû beyne 
yedeyillâhi ve resûlihî vettekullah innallahe semiy’un aliym. 
2- Yâ eyyühelleziyne âmenû lâ terfe’û asvâteküm fevka 
savtinnebiyyi ve lâ teche rû lehü bilkavli kecehri ba’dıküm 
liba’dın en tahbeta a’mâlüküm ve entüm lâ teş’urûn. 3- 
İnnelleziyne yeguddûne asvâtehüm ınde resûlillâhi 
ülâikelleziynemtehanallahü kulûbehüm littekvâ lehüm 
ma’firetün ve ecrün aziym.  

 
1- Ey iman edenler! Allah ve O’nun Rasulü’nün önüne 

geçmeyin. Allah’dan korkun ve sakının. Muhakkak Allah, 
hakkı ile işiten (Semî)dir, her şeyi bilen (Alîm)dir. 2- Ey iman 
edenler! O Nebî’nin sesinden daha üste bir sesle sesinizi 
yükseltmeyin. Birbirinize bağırır gibi ona bağırarak konuşmayın. 
Sizin haberiniz olmadan amelleriniz boşa gider. 3- Muhakkak 
Allah’ın Rasulullahın yanında seslerini kısanlar var ya, işte 
onlar, Allah’ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. 
Onlar için mağfiret ve büyük bir ecir vardır.  
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Hac Suresi 21-23. ayet 
 

WáA —iÃm

]PBÕ‡A :21-23[

 ÎfÕÍf‰Y Ê≈Íø Â©ÍøBÚ¥‰ø Ê¡Â»Úª‰À)12 ( Ê≈Íø B‰»ÊƒÍø AÃÂUÂjÊb‰Õ Ê∆ÚA AÀÂeA‰iÚA F‰¿º̇Û∑

‰À B‰»ŒÍØ AÀÂfŒÍßÛA È̆¡Ú́ µ̄Õj̄‰ZÙªA ‰LA‰h‰ß AÃÛ≥ÀÂg)22 ( ‰≈ÕÍhª̇A ÂΩÍaÊfÂÕ Ú A Ï∆ÍA

 B‰»ŒÍØ ‰∆ÊÃº̇‰ZÂÕ ÂiB‰»Ê√Ú‹ÙA B‰»ÍNÊZ‰M Ê≈Íø –j̄ÊV‰M ÎPBÏƒ‰U ÍPB‰ZÍªBÏvªA AÃÛºÍ¿‰ß‰À AÃÂƒ‰øE

 ËjÕj̄‰Y B‰»ŒÍØ Ê¡Â»ÂmB‰JÍª‰À AÁ¤ÛªÊ¤Ûª‰À ÎK‰«‰g Ê≈Íø ‰iÀ̄B‰mÚA Ê≈Íø)32(

 
21-ve lehüm makaâmı’u min hadiyd. 22-küllemâ erâdû 

en yahrucû minhâ min gammin ü’ıydû fiyhâ ve zûkuû 
azâbelhariyk. 23-innallahe yüdhılulleziyne âmenû ve 
amilûssâlihâti cennâtin tecriy min tahtihel enhârü yuhallevne 
fiyhâ min esâvire min zehebin ve lülüe ve libâsühüm fiyhâ 
hariyr.  

 
21- Bir de onlar için demir kamçılar vardır! 22- Izdıraptan 

dolayı oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri 
döndürülürler ve: «Tadın bu yakıcı azabı!» (denilir). 23- 
Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunanları, 
zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Bunlar 
orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada libasları 
(giyecekleri) ise ipektir. 
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Yasin Suresi 
 

oÕ —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 oÕ)1 ( ¡̄ŒÍ∏‰ZÙªA ∆̄EÊjÛ¥ÙªA‰À)2 (Ḡ ‰îÍº‰mÊjÂ¿ÙªA ‰≈Í¿Úª ÚπÏ√)3 ( ”Úº‰ß

 ¡̆ŒÍ¥‰NÊnÂø Î¢A‰jÍu)4 ( ¡̄ŒÍYÏjªA l̄Õl̄‰®ªÙA ‰ΩÕl̄Êƒ‰M)5 (BÁøÃÚ≥ ‰iÍhÊƒÂNÍª ‰iÍhÊ√ÛA F‰ø

 ‰∆ÃÛºÍØBÚ́  Ê¡Â»ÚØ Ê¡Â«Â⁄F‰IA)6 ( ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤ÂÕ Ú‹ Ê¡Â»ÚØ Ê¡Í«j̄‰RÙ∑ÚA ”º‰ß ÂæÊÃÚ¥ÙªA Ïµ‰Y ÊfÚ¥Úª

)7 (”ÚªÍA ‰œ»̄ÚØ ı‹Ú›Ù́ ÚA Ê¡»̄Í≥B‰ƒÊßÚA ǖ B‰ƒÙº‰®‰U BÏ√ÍA ‰∆ÃÂZ‰¿Ù¥Âø Ê¡Â»ÚØ ∆̄BÚ≥ÊgÚ‹ÙA )8 (

 Ú‹ Ê¡Â»ÚØ Ê¡Â«B‰ƒÊŒ‰rÙ́ ÚBÚØ AÓf‰m Ê¡»̄Í∞Ùº‰a Ê≈Íø‰À ıAÈf‰m Ê¡»̄ÕfÊÕÚA ≈̄ÊŒ‰I Ê≈Íø B‰ƒÙº‰®‰U‰À

 ‰∆ÀÂjÍvÊJÂÕ)9 ( ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤ÂÕ Ú‹ Ê¡Â«ÊiÍhÊƒÂM Ê¡Úª Ê¬ÚA Ê¡Â»‰MÊi‰hÊ√ÚA‰’ Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß Ë’A‰Ã‰m‰À)10 (

ÏMA ≈̄‰ø ÂiÍhÊƒÂM B‰¿Ï√ÍA j̆ÊUÚA‰À Î—‰jÍ∞Ê̈ ‰¿ÍI Â ÊjÈÍr‰JÚØ ÍKÊŒ‰̈ ÙªBÍI ‰≈‰¿ÊYÏjªA ‰œÍr‰a‰À ‰jÙ∑ÈÍhªA ‰©‰J

 ¡̆Õj̄Ú∑)11 ( ÏΩÛ∑‰À Ê¡Â«‰iB‰QE‰À AÂÃøÏfÚ≥ B‰ø ÂKÂNÙ∏‰√‰À ”‰MÊÃ‰¿ÙªA œ̄ÊZÂ√ Â≈ÊZ‰√ BÏ√ÍA

 î̆ÍJÂø ¬̆B‰øÍA ǖ Â B‰ƒÊŒ‰vÊY‰ÚA ÿ̆ÊŒ‰q)12(‰LB‰ZÊuÚA ı›‰R‰ø Ê¡Â»Úª ÊLj̄ÊyA‰À ÊgÍA Í“‰ÕÊjÚ¥ÙªA 

 ‰∆ÃÛº‰mÊjÂ¿ÙªA B‰«‰’F‰U)13 ( ÎSÍªB‰RÍI B‰√ÊkÏl‰®ÚØ B‰¿Â«ÃÂIÏhÚ∏ÚØ ≈̄ÊŒ‰ƒÊQA Â¡»̄ÊŒÚªÍA F‰ƒÙº‰mÊiÚA ÊgÍA

 ‰∆ÃÛº‰mÊjÂø Ê¡Û∏ÊŒÚªÍA BÏ√ÍA EÂÃªBÚ¥ÚØ)14 ( ‰æ‰lÊ√ÚA F‰ø‰À B‰ƒÛºÊRÍø Ëj‰r‰I ‹̇ÍA Ê¡ÂNÊ√ÚA F‰ø AÃÛªBÚ≥

Ê∆ÍA ÿ̆ÊŒ‰q Ê≈Íø Â≈‰¿ÊYÏjªA ‰∆ÃÂIÍhÙ∏‰M ‹̇ÍA Ê¡ÂNÊ√ÚA )15 ( Ê¡Û∏ÊŒÚªÍA FÏ√ÍA Â¡ÚºÊ®‰Õ B‰ƒÌI‰i AÃÛªBÚ≥

 ‰∆ÃÛº‰mÊjÂ¿Úª)16 ( ÂîÍJÂ¿ÙªA ÂÆÚ›‰JÙªA ‹̇ÍA B‰ƒÊ‘Úº‰ß B‰ø‰À)17 ( Ê¡Û∏ÍI B‰√ÊjÏŒÚÒ‰M BÏ√ÍA AÃÛªBÚ≥

ËLA‰h‰ß BÏƒÍø Ê¡Û∏ÏƒÏn‰¿‰ŒÚª‰À Ê¡Û∏Ïƒ‰¿ÂUÊj‰ƒÚª AÃÂ»‰NÊƒ‰M Ê¡Úª Ê≈Í◊Úª Ë¡ŒÍªÚA )18 ( AÃÛªBÚ≥
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 ‰∆ÃÛØj̄ÊnÂø Ë¬ÊÃÚ≥ Ê¡ÂNÊ√ÚA ÊΩ‰I Ê¡ÂMÊjÈÍ∑Âg Ê≈Í÷ÚC Ê¡Û∏‰®‰ø Ê¡Û∑ÂjÍ÷FÚ)19 ( Ê≈Íø ‰’F‰U ‰À

 ‰îÍº‰mÊjÂ¿ÙªA AÃÂ®ÍJÏMA ¬̄ÊÃÚ≥ B‰Õ ‰æBÚ≥ ”‰®Ên‰Õ ËΩÂU‰i Í“‰ƒÕÍf‰¿ÙªA B‰vÙ≥ÚA)20 ( Ê≈‰ø AÃÂ®ÍJÏMÍA

Âf‰NÊ»Âø Ê¡Â«‰À ıAjÊUÚA Ê¡Û∏Ûº‰◊Ên‰Õ Ú‹ ‰∆À)21 ( œÍ√‰jÚÒÚØ –Íhª̇A ÂfÂJÊßÚA Ú‹ œ̄ª B‰ø‰À

 ‰∆ÃÂ®‰UÊjÂM Í…ŒÚªÍA‰À)22 ( Ú‹ ÈjÂzÍI Â≈‰¿ÊYÏjªA ∆̄Êej̄ÂÕ Ê∆ÍA ı“‰»ÍªE Í…Í√ÀÂe Ê≈Íø ÂhÍbÏMÚA‰’

 ∆̄ÀÂhÍ¥ÊƒÂÕ Ú‹‰À BÁ◊ÊŒ‰q Ê¡Â»ÂN‰ßBÚ∞‰q œÈÍƒ‰ß ≈̄Ê̈ ÂM)23 ( î̆ÍJÂø æ̆Ú›‰y œ̄∞Úª ıAgÍA œÈÍ√ÍA

)24 (‰øE œ̄Ï√ÍA ∆̄ÃÂ®‰¿ÊmBÚØ Ê¡Û∏ÈÍI‰jÍI ÂOÊƒ)25 ( ‰OÊŒÚª B‰Õ ‰æBÚ≥ Ú“Ïƒ‰VÙªA Ω̄ÂaÊeA ‰ΩŒÍ≥

 ‰∆ÃÂ¿ÚºÊ®‰Õ œÍøÊÃÚ≥)26 ( ‰îÍø‰jÙ∏Â¿ÙªA ‰≈Íø œÍƒÚº‰®‰U‰À œÈÍI‰i œ̄ª ‰jÚ∞Ú́  B‰¿ÍI)27( F‰ø‰À

ÊƒÂø BÏƒÛ∑ B‰ø‰À Í’F‰¿ÏnªA ‰≈Íø ÎfÊƒÂU Ê≈Íø Í ÍfÊ®‰I Ê≈Íø Í…ÍøÊÃÚ≥ ”Úº‰ß ÚBƒÙª‰lÊ√ÚA ‰îÍªl̄)28 ( Ê∆ÍA

 ‰∆ÀÂfÍøB‰a Ê¡Â«A‰gÍBÚØ ı—‰fÍYA‰À ı“‰ZÊŒ‰u ‹̇ÍA ÊO‰√BÚ∑)29 ( ÍeB‰JÍ®ÙªA ”Úº‰ß —‰jÊn‰Y B‰Õ

 ‰∆Â⁄l̄Ê»‰NÊn‰Õ Í…ÍI AÃÂ√BÚ∑ ‹̇ÍA æ̆ÃÂm‰i Ê≈Íø Ê¡»̄ŒÍMÙB‰Õ B‰ø)30 ( B‰ƒÙ∏ÚºÊ«ÚA Ê¡Ú∑ AÊÀ‰j‰Õ Ê¡ÚªÚA

Ê¡»̄ÊŒÚªÍA Ê¡Â»Ï√ÚA ∆̄ÀÂjÛ¥ÙªA ‰≈Íø Ê¡Â»ÚºÊJÚ≥ ‰∆ÃÂ®ÍUÊj‰Õ Ú‹ )31 ( Ë©ŒÍ¿‰U BÏ¿Úª ÔΩÛ∑ Ê∆ÍA‰À

 ‰∆ÀÂj‰zÊZÂø B‰ƒÊÕ‰fÚª)32 ( B‰»ÊƒÍø B‰ƒÊU‰jÊaÚA‰À B‰«B‰ƒÊŒ‰ŒÊYÚA Û“‰NÊŒ‰¿ÙªA Â~ÊiÚ‹ÙA Â¡Â»Úª “̂‰ÕE‰À

 ‰∆ÃÛºÛ∑ÙB‰Õ Â…ÊƒÍ¿ÚØ ıBÈJ‰Y)33 ( B‰√ÊjÏVÚØ‰À ÎLB‰ƒÊßÚA‰À Ω̆ŒÍb‰√ Ê≈Íø ÎPBÏƒ‰U B‰»ŒÍØ B‰ƒÙº‰®‰U‰À

‰»ŒÍØ ∆̄ÃÂŒÂ®ÙªA ‰≈Íø B)34 ( Ú›ÚØÚA Ê¡»̄ÕÍfÊÕÚA Â…ÊNÚºÍ¿‰ß B‰ø‰À Í j̄‰¿‰Q Ê≈Íø AÃÛºÛ∑ÙB‰ŒÍª

 ‰∆ÀÂjÛ∏Êr‰Õ)35 ( Â~ÊiÚ‹ÙA ÂOÍJÊƒÂM BÏ¿Íø B‰»º̇Û∑ ‰XA‰ÀÊkÚ‹ÙA ‰µÚº‰a –Íhª̇A ‰∆B‰ZÊJÂm

 ‰∆ÃÂ¿ÚºÊ®‰Õ Ú‹ BÏ¿Íø ‰À Ê¡»̄ÍnÛ∞√ÚA Ê≈Íø‰À)36 (ÚºÊn‰√ ÂΩÊŒª̇A Â¡Â»Úª “̂‰ÕE‰À ‰iB‰»ÏƒªA Â…ÊƒÍø Âc

 ‰∆ÃÂ¿ÍºÙ§Âø Ê¡Â«A‰gÍBÚØ)37 ( l̄Õl̄‰®ÙªA ÂjÕÍfÙ¥‰M ÚπÍª‰g B‰»Úª ÈjÚ¥‰NÊnÂ¿Íª –j̄ÊV‰M ÂoÊ¿ÏrªA‰À
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 ¡̄ŒÍº‰®ÙªA)38 ( ÍÍÍÍÍÍ̄¡ÕÍfÚ¥ªÙA ∆̄ÃÂUÊjÂ®ÙªBÚ∑ ‰eB‰ß ”ÏN‰Y ‰æk̄B‰ƒ‰ø Â B‰√ÊiÏfÚ≥ ‰j‰¿Ú¥ªÙA‰À)39 ( Ú‹

ÂM Ê∆ÚA F‰»Úª œÍ̈ ‰JÊƒ‰Õ ÂoÊ¿ÏrªA ÎπÚºÚØ ǖ ÔΩÛ∑ īB‰»ÏƒªA ÂµÍIB‰m ÂΩÊŒª̇A ‹À ‰j‰¿Ú¥ÙªA Ú∫īÊf

 ‰∆ÃÂZ‰JÊn‰Õ)40( ∆̄ÃÂZÊr‰¿ÙªA ÍπÙºÛ∞ÙªA ǖ Ê¡Â»‰NÏÕÈ̄iÂg B‰ƒÙº‰¿‰Y BÏ√ÚA Ê¡Â»Úª “̂‰ÕE‰À)41 (

 ‰∆ÃÂJÚ∑Êj‰Õ B‰ø Í…ÍºÊRÍø Ê≈Íø Ê¡Â»Úª B‰ƒÙ¥Úº‰a‰À)42 (‰cÕj̄‰u Ú›ÚØ Ê¡Â»Ù≥j̄Ê̈ Â√ ÙB‰r‰√ Ê∆ÍA‰À Ê¡Â»Úª 

 ‰∆ÀÂhÚ¥ÊƒÂÕ Ê¡Â«‹‰À)43 ( î̆ÍY ”ÚªÍA BÁßB‰N‰ø‰À BÏƒÍø ı“‰¿ÊY‰i ‹̇ÍA)44 ( Â¡Â»Úª ‰ΩŒÍ≥ A‰gÍA‰À

 ‰∆ÃÂ¿‰YÊjÂM Ê¡Û∏º̇‰®Úª Ê¡Û∏Ú∞Ùº‰aB‰ø‰À Ê¡Û∏ÕÍfÊÕÚA ‰≈ÊŒ‰I B‰ø AÃÛ¥ÏMA)45 ( Ê≈Íø Ê¡»̄ŒÍMÙB‰M B‰ø‰À

B‰»Êƒ‰ß AÃÂ√BÚ∑ ‹̇ÍA Ê¡»̄ÈÍI‰i ÍPB‰ÕE Ê≈Íø Î“‰ÕE ‰îÍyj̄Ê®Âø )46 ( AÃÛ¥Í∞Ê√ÚA Ê¡Â»Úª ‰ΩŒÍ≥ A‰gÍA‰À

 A Â’F‰r‰Õ ÊÃÚª Ê≈‰ø Â¡Í®ÙÒÂ√ÚA AÃÂƒ‰øE ‰≈ÕÍhº̇Íª AÀÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ÕÍhª̇A ‰æBÚ≥ A Â¡Û∏Ú≥‰k‰i BÏ¿Íø

 î̆ÍJÂø æ̆Ú›‰y ǖ ‹̇ÍA Ê¡ÂNÊ√ÚA Ê∆ÍA Â…‰¿‰®Ù ÚA)47 ( Ê∆ÍA ÂfÊß‰ÃÙªA A‰h‰« ”‰N‰ø ‰∆ÃÛªÃÛ¥‰Õ‰À

Ê¡ÂNÊƒÛ∑ ‰îÍ≥ÍeB‰u )48 ( Ê¡Â«‰À Ê¡Â«ÂhÂaÙB‰M ı—‰fÍYÚAÀ ı“‰ZÊŒ‰u ‹̇ÍA ‰∆ÀÂjÛ§Êƒ‰ÕB‰ø

 ‰∆ÃÂ¿ÈÍvÍb‰Õ)49 ( ‰∆ÃÂ®ÍUÊj‰Õ Ê¡»̄ÍºÊ«ÚA ”ÚªÍA Ú‹‰À ı“‰ŒÍuÊÃ‰M ‰∆ÃÂ®ŒÍÒ‰NÊn‰Õ Ú›ÚØ)50 (

 ‰∆ÃÛºÍnÊƒ‰Õ Ê¡»̄ÈÍI‰i ”ÚªÍA ÍTA‰fÊUÚ‹ÙA ‰≈Íø Ê¡Â«A‰gHÚØ īÃÌvªA ǖ ‰cÍ∞Â√‰À)51 (ÛªBÚ≥ B‰Õ AÃ

 ‰∆ÃÛº‰mÊjÂ¿ÙªA ‰∂‰f‰u‰À Â≈‰¿ÊYÏjªA ‰f‰ß‰À B‰ø A‰h‰« B‰√ÍfÚ≥Êj‰ø Ê≈Íø B‰ƒ‰R‰®‰I Ê≈‰ø B‰ƒÚºÊÕ‰À

)52 ( ‰∆ÀÂj‰zÊZÂø B‰ƒÊÕ‰fÚª Ë©ŒÍ¿‰U Ê¡Â«A‰gHÚØ ı—‰fÍYA‰À ı“‰ZÊŒ‰u ‹̇ÍA ÊO‰√BÚ∑ Ê∆ÍA)53 (

‹̇ÍA ‰∆ÊÀ‰lÊVÂM Ú‹‰À ıB◊ÊŒ‰q ËoÙ∞‰√ Â¡ÚºÙ§ÂM Ú‹ ‰¬ÊÃ‰ŒÙªBÚØ ‰∆ÃÛº‰¿Ê®‰M Ê¡ÂNÊƒÛ∑ B‰ø )54 ( Ï∆ÍA

 ‰∆ÃÂ»Í∑BÚØ Ω̆Â̈ Âq ǖ ‰¬ÊÃ‰ŒÙªA Í“Ïƒ‰VÙªA ‰LB‰ZÊuÚA)55 ( æ̆Ú›Í£ ǖ Ê¡Â»ÂUA‰ÀÊkÚA‰À Ê¡Â«

 ‰∆Â¤Í∏ÏNÂø ÍπÍ÷E‰iÚ‹ÙA ”Úº‰ß)56 ( ‰∆ÃÂßÏf‰Õ B‰ø Ê¡Â»Úª‰À “̂‰»Í∑BÚØ B‰»ŒÍØ Ê¡Â»Úª)57 (
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 ¡̆ŒÍY‰i ÈL‰i Ê≈Íø ı‹ÊÃÚ≥ Ë¬Ú›‰m)58 ( ‰∆ÃÂøj̄ÊVÂ¿ÙªA B‰»ÌÕÚA ‰¬ÊÃ‰ŒÙªA AÀÂkB‰NÊøA‰À)59 (

 ËîÍJÂø ÈÀÂf‰ß Ê¡Û∏Úª Â…Ï√ÍA ‰∆BÚÒÊŒÏrªA AÀÂfÂJÊ®‰MÚ‹ Ê∆ÚA ‰¬‰eE œÍƒ‰I B‰Õ Ê¡Û∏ÊŒÚªÍA Êf‰»ÊßÚA Ê¡ÚªÚA

)60 ( Ë¡ŒÍ¥‰NÊnÂø ¢̂A‰jÍu A‰h‰« œÍ√ÀÂfÂJÊßA ∆̄ÚA‰À)61 ( ›̧ÍJÍU Ê¡Û∏ÊƒÍø ÏΩ‰yÚA ÊfÚ¥Úª‰À

 AÁ ÍRÚ∑ ‰∆ÃÛºÍ¥Ê®‰M AÃÂ√ÃÛ∏‰M Ê¡ÚºÚØÚA)62 ( ‰∆ÀÂf‰ßÃÂM Ê¡ÂNÊƒÛ∑ œÍNª̇A Â¡Ïƒ‰»‰U Í Íh‰«)63 (

 ‰∆ÀÂjÛ∞Ù∏‰M Ê¡ÂNÊƒÛ∑ B‰¿ÍI ‰¬ÊÃ‰ŒÙªA B‰«ÊÃÚºÊuÍA)64 ( Ê¡»̄Í«A‰ÃÙØÚA ”Úº‰ß Â¡ÍNÊb‰√ ‰¬ÊÃ‰ŒÙªÚA

‰∆ÃÂJÍnÙ∏‰Õ AÃÂ√BÚ∑ B‰¿ÍI Ê¡Â»ÛºÂUÊiÚA Âf‰»Êr‰M‰À Ê¡»̄ÕÍfÊÕÚA F‰ƒÂ¿ÈÍºÚ∏ÂM‰À) 65 ( Â’F‰r‰√ ÊÃÚª‰À

 ‰∆ÀÂjÍvÊJÂÕ ”Ï√ÚBÚØ Ú¢A‰jÈÍvªA AÃÛ¥‰J‰NÊmBÚØ Ê¡»̄ÍƒÂŒÊßÚA ”Úº‰ß B‰ƒÊn‰¿ÚÒÚª)66 ( Â’F‰r‰√ ÊÃÚª‰À

 ‰∆ÃÂ®ÍUÊj‰Õ Ú‹‰À BÓŒÍzÂø AÃÂßBÚÒ‰NÊmA B‰¿ÚØ Ê¡»̄ÍN‰√BÚ∏‰ø ”Úº‰ß Ê¡Â«B‰ƒÊb‰n‰¿Úª)67 ( Ê≈‰ø‰À

Ú›ÚØÚA µ̄Ùº‰bÙªA ǖ Â…ÊnÈÍ∏‰ƒÂ√ Â ÊjÈÍ¿‰®Â√ ‰∆ÃÛºÍ¥Ê®‰Õ )68 ( B‰ø‰À ‰jÊ®ÈÍrªA Â B‰ƒÊ¿º̇‰ß B‰ø‰À

 ËîÍJÂø Ë∆EÊjÛ≥‰À ËjÙ∑Íg ‹̇ÍA ‰ÃÂ« Ê∆ÍA Â…Úª œÍ̈ ‰JÊƒ‰Õ)69 ( ÏµÍZ‰Õ ‰À BÓŒ‰Y ‰∆BÚ∑ Ê≈‰ø ‰iÍhÊƒÂŒÍª

 ‰≈Õj̄ÍØBÚ∏ÙªA ”Úº‰ß ÂæÊÃÚ¥ÙªA)70( ‰ƒÕÍfÊÕÚA ÊOÚºÍ¿‰ß BÏ¿Íø Ê¡Â»Úª B‰ƒÙ¥Úº‰a BÏ√ÚA AÊÀ‰j‰Õ Ê¡Úª‰ÀÚA F

 ‰∆ÃÛ∏ÍªB‰ø B‰»Úª Ê¡Â»ÚØ BÁøB‰®Ê√ÚA)71 ( B‰»ÊƒÍø‰À Ê¡Â»ÂIÃÛ∑‰i B‰»ÊƒÍ¿ÚØ Ê¡Â»Úª B‰«B‰ƒÙºª̇‰g‰À

 ‰∆ÃÛºÛ∑ÙB‰Õ)72 ( ‰∆ÀÂjÛ∏Êr‰Õ Ú›ÚØÚA ÂLīB‰r‰ø‰À Â©ÍØB‰ƒ‰ø B‰»ŒÍØ Ê¡Â»Úª‰À)73 ( AÀÂh‰bÏMA‰À

‰∆ÀÂj‰vÊƒÂÕ Ê¡Â»º̇‰®Úª ı“‰»ÍªE A ∆̄ÀÂe Ê≈Íø)74 (ŒÍÒ‰NÊn‰Õ Ú‹ Ê¡Â»Úª Ê¡Â«‰À Ê¡Â«‰jÊv‰√ ‰∆ÃÂ®

 ‰∆ÀÂj‰zÊZÂø ËfÊƒÂU)75 ( B‰ø‰À ‰∆ÀÌjÍnÂÕ B‰ø Â¡ÚºÊ®‰√ BÏ√ÍA Ê¡Â»ÛªÊÃÚ≥ ÚπÊ√ÂlÊZ‰Õ Ú›ÚØ

 ‰∆ÃÂƒÍºÊ®ÂÕ)76 ( ËîÍJÂø Ë¡ŒÍv‰a ‰ÃÂ« A‰gÍBÚØ Î“Ú∞ÙÒÂ√ Ê≈Íø Â B‰ƒÙ¥Úº‰a BÏ√ÚA Â∆B‰nÊ√Í‹ÙA ‰j‰Õ Ê¡Úª‰ÀÚA

)77 (‰À ı›‰R‰ø B‰ƒÚª ‰L‰j‰y‰ÀÊZÂÕ Ê≈‰ø ‰æBÚ≥ Â…Ú¥Ùº‰a ‰œÍn‰√ÍŒ Ë¡ŒÍø‰i ‰œÍ«‰À ‰¬BÚ§Í®ÙªA œ
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)78 ( Ë¡ŒÍº‰ß µ̆Ùº‰a È̄ΩÛ∏ÍI ‰ÃÂ«‰À Î—Ïj‰ø ‰æÏÀÚA F‰«D‰rÊ√ÚA –hª̇A B‰»ŒÍŒÊZÂÕ ÊΩÛ≥)79 (

 ‰∆ÀÂfÍ≥ÃÂM Â…ÊƒÍø Ê¡ÂNÊ√ÚA E‰gÍBÚØ AÁiB‰√ j̄‰zÊaÚ‹ÙA j̄‰VÏrªA ‰≈Íø Ê¡Û∏Úª ‰Ω‰®‰U –Íhª̇A)80 (

‰oÊŒÚª‰ÀÚA ”Úº‰I Ê¡Â»ÚºÊRÍø ‰µÛºÊb‰Õ Ê∆ÚA ”Úº‰ß ĭÍeBÚ¥ÍI ‰~‰ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ‰µÚº‰a –hª̇A 

 Â¡ŒÍº‰®ÙªA Â∂›̇‰bÙªA ‰ÃÂ«‰À)81 ( Ê≈Û∑ Â…Úª ‰æÃÛ¥‰Õ Ê∆ÚA BÁ◊ÊŒ‰q ‰eA‰iÚA A‰gÍA Â ÂjÊøÚA F‰¿Ï√ÍA

 Â∆ÃÛ∏‰ŒÚØ)82 (‰À ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ÂPÃÛ∏Úº‰ø Í Íf‰ŒÍI –Íhª̇A ‰∆B‰ZÊJÂnÚØ ‰∆ÃÂ®‰UÊjÂM Í…ÊŒÚªÍA 

)83(

 
Bismillâhirrahmâmirrahîym 

1- Yâsîyn. 2- Velkur’ânilhakîym. 3- Inneke 
leminelmürseliyn. 4- Alâ sırâtın müstekıym. 5- Tenziylel’ 
aziyzirrahiym. 6- Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm 
fehüm gaâfilün. 7- Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ 
yü’minûn. 8- Innâ ce’alnâ fiy a’nâkıhim aglâlen fehiye 
ilel’ezkaâni fehüm mukmehûn. 9- Ve ce’alnâ min beyni 
eydiyhim sedden ve min halfihim sedâ feagşeynâhüm fehüm 
lâ yübsırûn. 10- Ve sevâün aleyhim e’enzertehüm en lem 
tünzirhüm lâ yü’minûn. 11- Innemâ tünzirü menittebe’azzikre 
ve haşiyerrahmâne bilgayb febeşşirhü bimagfiretin ve ecrin 
keriym. 12- Innâ nahnü nuhyilmevtâ ve nektübü mâ 
kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fiy imâmin 
mübiyn. 13- Vadrıb lehüm meselen ashâbelkaryeh iz 
câehelmürselûn. 14- Iz erselnâ ileyhimüsneyni fekezzebû 
hümâ fe’azzeznâ bisâlisin fekaâlû innâ ileyküm mürselüûn. 
15- Kaâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ ve mâ enzelerrah 
mânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn. 16- Kaâlû rabbünâ 
ya’lemü innâ ileyküm lemürselûn. 17- Ve mâ aleynâ 
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illelbelâgulmübiyn. 18- Kaâlû innâ tetayyernâbiküm lein lem 
tentehû lenercümenneküm ve leyemessenneküm minnâ 
azâbün eliym. 19- Kaâlû tâiriküm ma’aküm ein zükkirtüm bel 
entüm kavmün müsrifûn. 20- Ve câe min aksalmediyneti 
recülün yes’â kaâle yâ kavmittebi’ûlmürseliyn. 21- Ittebi’û 
men lâ yes’elüküm ecren ve hüm mühtedûn. 22- Ve mâ liye 
lâ a’büdülleziy fetaraniy ve ileyhi türce’ûn. 23- Eettehızü min 
dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bidurrin lâ tugni anniy 
şefa’atühüm şey’en ve lâ yünkızûn. 24- Inniy izen lefiy dalâlin 
mübiyn. 25- Inniy âmentü birabbiküm fesme’ûn. 26- 
Kıyledhulilcenneh kaâle yâ leyte kavmiy ya’lemûn. 27- Bimâ 
gafereliy rabbiy ve ce’aleniy minelmükremiyn. 28- Ve mâ 
enzelnâ alâ kavmihî min ba’dihî min cündin minesemâi ve 
mâ künnâ münziliyn. 29- In kânet illâ sayhaten vâhideten 
feizâhüm hâmidûn. 30- Yâ hasreten alel’ıbâd mâ yehtiyhim 
min resûlin illâ kânû bihî yestehziûn. 31- Elem yerev kem 
ehleknâ kablehüm minelkurûni ennehüm ileyhim lâ yerci’ûn. 
32- Ve in küllün lemmâ cemiy’un ledeynâ muhdarûn. 33- Ve 
âyetün lehümül’ardulmeyteh ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ 
habben feminhü ye’külûn. 34- Ve ce’alnâ fiyhâ cennâtin min 
nahıylin ve a’nâbin ve feccernâ fiyhâ minel’uyûn. 35- 
Liye’külû min semerihî ve mâ amilethü eydiyhim efelâ 
yeşkürûn. 36- Sübhânelleziy halakal’ezvâce küllehâ mimmâ 
tünbitül’ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya’lemûn. 37- Ve 
âyetün lehümülleyl neslehu minhünnehâre feizâhüm 
muzlimûn. 38- Veşşemsü tecriy limüstekarrin lehâ zâlike 
takdiyrül’ aziyzil’aliym. 39- Velkamere kaddernâhü menâzile 
hattâ âdekel’ urcûnilkadiym. 40- Leşşemsü yenbagıy lehâ en 
tüdrikelkalkamere ve lelleylü sâbikunnehâr ve küllün fiy 
felekin yesbehûn. 41- Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ 
zürriyetehüm filfülkilmeşhûn. 42- Ve halaknâ lehüm min 
meslihî mâ yerkebûn. 43- Ve in neşe’ nugrıkhüm felâ seriyha 
lehüm ve lâ hüm yünkazûn. 44- Illâ rahmeten minnâ ve 
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metâ’an ilâ hıyn. 45- Ve izâ kıyle lehümüttekuû mâ beyne 
eydiyküm ve mâ halfeküm le’alleküm türhamûn. 46- Ve mâ 
te’tiyhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ 
mu’ridiyn. 47- Ve izâ kıyle lehüm enfikuû mimmâ 
rezekakümüllahü kaâleleziyne keferû lilleziyne âmenû 
enut’ımü men lev yeşâullahü et’ameh in entüm illâ fiy dalâlin 
mübiyn. 48- Ve yekuûlûne metâ hâzelva’dü in küntüm 
sâdıkıyn. 49- Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhıdeten 
te’huzühüm ve hüm yahıssımûn. 50- Felâ yetetıy’une 
tavsiyeten ve lâ ilâ ehilihim yerci’ûn. 51- Ve nüfiha fiyssûri 
feizâhüm minelecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. 52- Kaâlû yâ 
veylenâ men be’asenâ min merkadinâ hâzâ mâ 
ve’aderrahmânü ve sadakalmürselûn. 53- In kânet illâ 
sayhaten vâhıdeten feizâhüm cemiy’un ledeynâ muhdarûn. 
54- Felyevme lâ tuzlamü nefsün şey’en ve lâ tüczevne illâ 
mâ küntüm ta’melûn. 55- Inne ashâbelcennetilyevme fiy 
şugulin fâkihun. 56- Hüm ve ezvâcühüm fiyzılâlin alel’erâiki 
müttekiûn. 57- Lehüm fiyhâ fâkihetün ve lehüm mâ yedde’ûn. 
58- Selâmün kavlen min rabbin rahiym. 59- Vemtaazülyevme 
eyyühelmücrimûn. 60- Elem a’had ileyküm yâ beniy âdeme 
en lâ ta’büdüşşeytân innehü leküm adüvvün mübiyn. 61- Ve 
eni’büdûniy hâzâ sırâtun müstekıym. 62- Ve lekad adelle 
minküm cibillen kesiyrâ efelem tekûnû ta’kılûn. 63- Hâzihî 
cehennemülletiy küntüm tû’adûn. 64- Islevhelyevme bimâ 
küntüm tekfürûn. 65- Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve 
tükellimünâ eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû 
yeksibûn. 66- Velev neşâü letamensnâ alâ a’yünihim 
festebekussırâta fe’ennâ yubsırûn. 67- Velev neşâü 
lemasanâhüm alâ mekânetihim femestetâ’û mudıyyen ve lâ 
yerci’ûn. 68- Ve men nü’ammirhü nünekkishü fiylhalk efelâ 
yâkılûn. 69- Ve mâ allemnâhüşşi’re ve mâ yenbagıy leh in 
hüve illâ zikrün ve kur’anün mübiyn. 70- Liyünzire men kâne 
hayyen ve yehıkkalkavlü alel kâfiriyn. 71- Evelem yerev ennâ 
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halaknâ lehüm mimmâ amilet eydiynâ en’âmen fehüm lehâ 
malikûn. 72- Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve 
minhâ ye’külûn. 73- Ve lehüm fiyhâ menâfi’u ve meşârib 
efelâ yeşkürûn. 74- Vettehazû min dûnillahi âlihete 
le’allehüm yünsarûn. 75- Lâ yestetıy’ûne hasrahüm ve hüm 
lehüm cündün muhdarûn. 76- Felâ yahzünke kalühüm innâ 
na’lemü mâ yüsirrûne ve mâ yu’linûn. 77- Evelem 
yerel’insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feiza hüve 
hasıymün mübiyn. 78- Ve derebe lenâ meselen ve nesiye 
halkah kaâle men yuhyiyl’ızâme ve hiye ramiym. 79- Kul 
yuhyiyhelleziy enşe’ehâ evvele merreh ve hüve bikülli halkın 
aliym. 80- Elleziy ce’ale leküm mineşşeceril’ahdari nâren 
feizâ entüm minhü tûkıdûn. 81- Eveleyselleziy 
halakassemâvâti vel’arda bikaâdirin alâ en yahluka 
mislehüm belâ ve hüvelhallakul’aliym. 82- Innemâ emrühû 
izâ erâde şey’en en yekuûle lehü kün feyekûn. 83- 
Fesübhânelleziy biyedihî melekâutü külli şey’in ve ileyhi 
türce’ûn.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- YaSîyn. 2- Hakiym Kur'an’a kasem ederim ki… 3- 
Sen muhakkak, Rasullerdensin. 4- Doğru yol “sırat-ı 
mustakiym” üzerindesin. 5- (Bu Kur'an) en üstün “Azîz” ve 
çok merhametli “Rahiym” tarafından tafsilen indirilmiştir. 6-
Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde 
kalmış bir toplumu korkutman için indirilmiştir. 7- And olsun 
ki onların çoğu o “kavl”i cezayı hakk etmişlerdir. Çünkü onlar 
iman etmiyorlar. 8- Biz, onların boyunlarına halkalar 
geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu 
yüzden kafaları yukarı kalkıktır. 9- Önlerinden bir set ve 
arkalarından bir set çektik de onları kapattık, bürüdük artık 
onlar göremezler. 10- Onları uyarsan da uyarmasan da onlar 
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için birdir, inanmazlar. 11- Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan 
ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte 
böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele. 12- 
Muhakkak, ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her 
işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir Kitab; 
“İmam-ı Mübiyn”de (levh-i mahfuz'da) apaçık olarak sayıp 
yazmışızdır.13- Onlara, şu şehir halkını “karye ashabını” 
misal getir: Hani onlara resuller (elçiler) gelmişti. 14- İşte o 
zaman biz, onlara iki Resul göndermiştik. Onları yalanladılar. 
Bunun üzerine üçüncü bir Resul gönderdik. Onlar: Biz size 
gönderilmiş Allah Resulleriyiz! dediler. 15- Dediler ki: Siz de 
ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey 
indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. 16- Dediler ki: 
Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size gönderilmiş Resulleriz. 
17- «Bizim düşen ancak, açık bir şekilde (Allah'ın 
buyruklarını) size tebliğ etmekten başka bir şey değildir» 
dediler. 18- (Bunun üzerine onlar:) Doğrusu siz bize uğursuz 
geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, and olsun sizi 
taşlarız. Ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur, 
dediler. 19- Resuller şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz 
sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk 
mudur? Bilakis, siz aşırı giden bir milletsiniz. 20- Derken 
şehrin “Medine”nin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. 
«Ey kavmim! dedi, bu resullere uyunuz!» 21- «Sizden 
herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü 
onlar hidayete ermiş kimselerdir.» 22- «Bana ne olmuş ki, 
beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na 
döndürüleceksiniz.» 23- «O'ndan başka ilahlar (tanrılar) mı 
edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse 
onların (putların) şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni 
kurtaramazlar.» 24- «İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın 
içine gömülmüş olurum.» 25- «Muhakkak ben, Rabbinize 
iman ettim, beni dinleyin.» 26.27- Gir cennete! denildi. 
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«Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama 
mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi!» 28- Biz ondan 
sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten 
(semadan) herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de 
değildik. 29- (Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir 
şey değildi. Birdenbire sönüverdiler. 30- Ne yazık şu kullara! 
Onlara bir Rasul gelmeyegörsün, ille de onunla alay etmeye 
kalkışırlar. 31- Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce 
nice kavimler helâk ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara 
gelmezler. 32- Elbette onların hepsi (kıyamet gününde) 
karşımızda hazır bulunacaklar. 33- (Bu hususta) ölü toprak 
onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik 
ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. 34- Biz, 
yeryüzünde (arzda) nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları 
yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. 35- Ta ki, onların 
meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden 
yesinler. Hâlâ şükretmeyecekler mi? 36- Yerin 
bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini 
bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve 
takdis ederim. 37- Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz 
ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara 
gömülürler. 38- Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar 
(döner). İşte bu, Azîz ve Alîm olan Allah'ın takdiridir. 39- Ay 
için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, 
eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner. 40- Ne güneş 
aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir 
yörüngede “felek”de yüzerler. 41- Onların zürriyetlerini 
dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. 
42- Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de 
yarattık. 43- Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların 
imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. 44- Ancak, 
bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar 
dünyadan faydalandırmamız müstesnadır. 45- Onlara 
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yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde 
Allah'dan korkun; umulur ki size merhamet olunur 
denildiğinde (aldırmazlar). 46- Onlara Rablerinin âyetlerinden 
bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir. 47- 
Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz, 
denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah'ın dilediği 
takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz 
gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. 48- Onlar: Eğer 
gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman 
gerçekleşecektir? derler. 49- Onlar, birbirleriyle çekişip 
dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi 
bekliyorlar. 50- İşte o anda onlar ne bir vasiyette 
bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. 51- Nihayet Sûr'a 
üfürülür!.. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp 
koşarak Rablerine giderler. 52- (İşte o zaman:) Eyvah, 
eyvah! Bizi kabrimizden kim ba’s etti? Bu; Rahmân'ın vaat 
ettiğidir. Rasuller gerçekten doğru söylemişler! derler. 53- 
Olan, müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi 
hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. 54- O gün hiçbir 
kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak 
yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. 55- Muhakkak ki o gün 
cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler. 56- 
Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. 57- Orada 
onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine 
getirilir. 58- Onlara merhametli Rabb'in söylediği “Selam” 
vardır. 59- «Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!» 60- 
«Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin 
apaçık bir düşmanınızdır» diye aht (ahid) etmedim mi? 61- 
«Ve Bana kulluk edin!.. “sırat-ı mustakıym” doğru yol budur.» 
(demedim mi?) 62- Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp 
saptırdı. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz? 63- İşte, bu size 
vaat edilen cehennemdir. 64- İnkârınız sebebiyle bugün 
oraya girin! 65- O gün onların ağızlarını mühürleriz; 
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yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. 66- 
Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik.O zaman 
doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi? 67- 
Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de 
ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye! 68- 
Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine 
çeviririz. Hiç akıl etmiyorlar  mı? 69- Biz ona (Rasule) şiir 
öğretmedik. Zaten O’na yaraşmazdı da. O, ancak bir zikir, 
öğüt ve apaçık “Mübiyn” bir Kur'an'dır. 70- Diri “Hayy” 
olanları uyarmak ve kâfirler hakkında o kavlin (sözün, 
hükmün) hakk olabilmesi için. 71- Görmüyorlar mı ki, biz 
kudret elimizin eseri olmak üzere onlar için birçok “en’am” 
kurban edilebilen hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara 
sahip olmuşlardır. 72- Bu hayvanları onların emrine verdik. 
Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin 
olarak yerler. 73- Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve 
içilecek sütler vardır. Hâlâ şükretmezler mi? 74- Onlar, 
yardım göreceklerini umarak Allah'dan başka ilahlar (tanrılar) 
edindiler. 75- Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri 
yetmez. Aksine, kendileri bunlar için yardıma hazır 
askerlerdir. 76- (Rasûlum!) O halde onların sözleri sakın seni 
üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, 
açığa vurduklarını da biliyoruz. 77- İnsan görmez mi ki, biz 
onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman 
kesilmiş. 78- Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal 
getirmeye kalkışıyor ve: «Şu çürümüş kemikleri kim 
diriltecek?» diyor. 79- De ki: Onları ilk defa yaratmış olan 
diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. 80- 
Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi 
ondan yakıyorsunuz. 81- Semavat’ı (gökleri) ve arzı (yeri) 
yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? 
Evet! Elbette Kadir’dir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcı: 
“Hallak’ul Aliym”dir. 82- Bir şey yaratmak istediği zaman 
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O’nun yaptığı «Ol!» demekten ibarettir. Hemen oluverir. 83- 
Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar 
yücedir! Siz de O'na döneceksiniz. 

 
Fetih Suresi 

 

\N∞ªA —iÃm

‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄

 BÁƒŒÍJÂø BÁÁZÊNÚØ ÚπÚª B‰ƒÊZ‰NÚØ BÏ√ÍA)1 ( ÚπÍJÊ√‰g Ê≈Íø ‰¬ÏfÚ¥‰M B‰ø A ÚπÚª ‰jÍ∞Ê̈ ‰ŒÍª

 BÁ¿ŒÍ¥‰NÊnÂø Bı A‰jÍu Úπ‰‘ÍfÊ»‰Õ‰À ÚπÊŒÚº‰ß Â…‰N‰¿Ê®Í√ Ï¡ÍNÂÕ‰À ‰jÏaÚB‰M B‰ø‰À)2 ( Ú∫‰jÂvÊƒ‰Õ‰À

 AÁlÕl̄‰ß AÁjÊv‰√ A)3 (ªA ‰æ‰lÊ√ÚA –Íhª̇A ‰ÃÂ« ‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA ÍLÃÛºÛ≥ ǖ Ú“‰ƒŒÍ∏Ïn

 Û A ‰∆BÚ∑‰À ~̄ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ÂeÃÂƒÂU ‰À Ê¡»̄Í√B‰ôÍA ‰©‰ø BÁ√B‰ôÍA AÀÂeA‰eÊl‰ŒÍª

 BÁ¿ŒÍ∏‰Y BÁ¿ŒÍº‰ß)4 ( Ê≈Íø –j̄ÊV‰M ÎPBÏƒ‰U ÍPB‰ƒÍøÊ¤Â¿ÙªA‰À ‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA ‰ΩÍaÊfÂŒÍª

ÍØ ‰≈ÕÍfÍªB‰a ÂiB‰»Ê√Ú‹ÙA B‰»ÍNÊZ‰M Í A ‰fÊƒÍß ÚπÍª‰g ‰∆BÚ∑‰À Ê¡»̄ÍMB‰◊ÈÍŒ‰m Ê¡Â»Êƒ‰ß ‰jÈÍ∞Ú∏ÂÕ‰À B‰»Œ

 BÁ¿ŒÍ§‰ß AÁkÊÃÚØ)5 ( ‰îÍ∑j̄ÊrÂ¿ÙªA‰À ÍPBÚ¥ÍØB‰ƒÂ¿ÙªA‰À ‰îÍ¥ÍØB‰ƒÂ¿ÙªA ‰LÈÍh‰®ÂÕ‰À

 A ‰KÍzÚ́ ‰À Í’ÊÃÏnªA Û—‰jÍ÷E‰e Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß Í’ÊÃÏnªA Ï≈Ú£ Í BÍI ‰îÈÍ√B§̇ªA ÍPBÚ∑j̄ÊrÂ¿ÙªA‰À

Úº‰ß AÁ Ív‰ø ÊP‰’F‰m‰À ‰¡Ïƒ‰»‰U Ê¡Â»Úª Ïf‰ßÚA‰À Ê¡Â»‰ƒ‰®Úª‰À Ê¡»̄ÊŒ)6 ( ÂeÃÂƒÂU ‰À

 BÁ¿ŒÍ∏‰Y AÁlÕl̄‰ß Û A ‰∆BÚ∑‰À ~̄ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA)7 ( AÁfÍ«B‰q Ú∫B‰ƒÙº‰mÊiÚA FÏ√ÍA

 AÁjÕÍh‰√‰À AÁjÈÍr‰JÂø‰À)8 (‰ÃÂM‰À Â ÀÂiÈ̄l‰®ÂM‰À Í…ÍªÃÂm‰i‰À Í BÍI AÃÂƒÍøÊ¤ÂNÍª Â ÃÂZÈÍJ‰nÂM‰À Â ÀÂjÈÍ≥



183 

 

 ı›ŒÍuÚA‰À ı—‰jÙ∏ÂI)9 (Ú A ‰∆ÃÂ®ÍÕB‰JÂÕ B‰¿Ï√ÍA Úπ‰√ÃÂ®ÍÕB‰JÂÕ ‰≈ÕÍhª̇A Ï∆ÍAÍ A Âf‰Õ  ‰∂ÊÃÚØ 

”ÚØÊÀÚA Ê≈‰ø‰À Í…ÍnÙ∞‰√ ”Úº‰ß ÂSÛ∏Êƒ‰Õ B‰¿Ï√ÍBÚØ ‰SÚ∏‰√ Ê≈‰¿ÚØ Ê¡»̄ÕÍfÊÕÚA Â…ÊŒÚº‰ß ‰f‰«B‰ß B‰¿ÍI

Ú AÍ§‰ß AÁjÊUÚA Í…ŒÍMÊ¤ÂŒ‰nÚØ  BÁ¿Œ)10 ( ÍLA‰jÊßÚ‹ÙA ‰≈Íø ‰∆ÃÛ∞º̇‰bÂ¿ÙªA ÚπÚª ÂæÃÛ¥‰Œ‰m

 Ê¡»̄ÍIÃÛºÛ≥ ǖ ‰oÊŒÚª B‰ø Ê¡»̄ÍN‰ƒÍnÙªÚBÍI ‰∆ÃÛªÃÛ¥‰Õ B‰ƒÚª ÊjÍ∞Ê̈ ‰NÊmBÚØ B‰√ÃÛºÊ«ÚA‰À B‰ƒÛªA‰ÃÊøÚA F‰ƒÊNÚº‰̈ ‰q

‰iÚA ÊÀÚA ıAÈj‰y Ê¡Û∏ÍI ‰eA‰iÚA Ê∆ÍA BÁ◊ÊŒ‰q Í A ‰≈Íø Ê¡Û∏Úª ÛπÍºÊ¿‰Õ Ê≈‰¿ÚØ ÊΩÛ≥ BÁ®Ù∞‰√ Ê¡Û∏ÍI ‰eA

 AÁ ÍJ‰a ‰∆ÃÛº‰¿Ê®‰M B‰¿ÍI Û A ‰∆BÚ∑ ÊΩ‰I)11 ( ÂæÃÂmÏjªA ‰KÚºÍ¥Êƒ‰Õ Ê≈Úª Ê∆ÚA Ê¡ÂNÊƒ‰ƒÚ£ ÊΩ‰I

ŒÍºÊ«ÚA ”ÚªÍA ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤Â¿ÙªA‰À»̄ Í’ÊÃÏnªA Ï≈Ú£ Ê¡ÂNÊƒ‰ƒÚ£‰À Ê¡Û∏ÍIÃÛºÛ≥ ǖ ÚπÍª‰g ‰≈ÈÍÕÂk‰À AÁf‰IÚA Ê¡

 AÁiÃÂI BÁøÊÃÚ≥ Ê¡ÂNÊƒÛ∑‰À)12 (‰ø‰À B‰√Êf‰NÊßÚA FÏ√ÍBÚØ Í…ÍªÃÂm‰i‰À Í BÍI Ê≈ÍøÊ¤ÂÕ Ê¡Úª Ê≈

 AÁ Í®‰m ‰≈Õj̄ÍØBÚ∏ÙºÍª)13 ( Â’F‰r‰Õ Ê≈‰¿Íª ÂjÍ∞Ê̈ ‰Õ ~̄ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ÛπÙºÂø ‰À

 BÁ¿ŒÍY‰i AÁiÃÛ∞Ú́  Û A ‰∆BÚ∑‰À Â’F‰‰r‰Õ Ê≈‰ø Â‰LÈÍh‰®ÂÕ‰À)14 ( A‰gÍA ‰∆ÃÛ∞º̇‰bÂ¿ÙªA ÂæÃÛ¥‰Œ‰m

ÂNÙ¥ÚºÚÒÊ√AÍ A ‰¬›Ú∑ AÃÛªÈÍf‰JÂÕ Ê∆ÚA ‰∆ÀÂfÕj̄ÂÕ Ê¡Û∏Ê®ÍJÏN‰√ B‰√ÀÂi‰g B‰«ÀÂhÂaÙB‰NÍª ‰¡Í√B‰̈ ‰ø ”ÚªÍA Ê¡ 

 ÊΩ‰I B‰ƒ‰√ÀÂfÂnÊZ‰M ÊΩ‰I ‰∆ÃÛªÃÛ¥‰Œ‰nÚØ ÂΩJÚ≥ Ê≈Íø A ‰æBÚ≥ Ê¡Û∏Íª‰hÚ∑ B‰√ÃÂ®ÍJÏN‰M Ê≈Úª ÊΩÛ≥

 ı›ŒÍºÚ≥ ‹̇ÍA ‰∆ÃÂ»Ú¥Ù∞‰Õ Ú‹ AÃÂ√BÚ∑)15 (º̇‰bÂ¿ÙºÍª ÊΩÛ≥Í∞‰î ‰∆ÊÃ‰ßÊfÂN‰m ÍLA‰jÊßÚ‹ÙA ‰≈Íø 

Û A Â¡Û∏ÍMÊ¤ÂÕ AÃÂ®ŒÍÒÂM Ê∆ÍBÚØ ‰∆ÃÂ¿ÍºÊnÂÕ ÊÀÚA Ê¡Â»‰√ÃÛºÍMBÚ¥ÂM ÎfÕÍf‰q p̆ÙB‰I œÍªÀÛA ¬̆ÊÃÚ≥ ”ÚªÍA 

 BÁ¿ŒÍªÚA BÁIA‰h‰ß Ê¡Û∏ÊIÈÍh‰®ÂÕ ÂΩJÚ≥ Ê≈Íø Ê¡ÂNÊŒª̇‰Ã‰M B‰¿Ú∑ AÊÃª̇‰Ã‰N‰M Ê∆ÍA‰À BÁƒ‰n‰Y AÁjÊUÚA)16 (

”Úº‰ß ‰oÊŒÚª |̄Õj̄‰¿ÙªA ”Úº‰ß Ú‹‰À ËX‰j‰Y X̄‰jÊßÚ‹ÙA ”Úº‰ß Ú‹‰À ËX‰j‰Y ”‰¿ÊßÚ‹ÙA 

 ÂiB‰»Ê√Ú‹ÙA B‰»ÍNÊZ‰M Ê≈Íø –j̄ÊV‰M ÎPBÏƒ‰U Â…ÙºÍaÊf‰Õ Â…ÚªÃÂm‰i‰À A ©̄ÍÒÂÕ Ê≈‰ø‰À ËX‰j‰Y
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 BÁ¿ŒÍªÚA BÁIA‰h‰ß Â…ÊIÈÍh‰®ÂÕ Ïæ‰Ã‰N‰Õ Ê≈‰ø‰À)17 (‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA ≈̄‰ß A ‰”Íy‰i ÊfÚ¥Úª ÊgÍA 

 Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß Ú“‰ƒŒÍ∏ÏnªA ‰æ‰lÊ√ÚBÚØ Ê¡»̄ÍIÃÛºÛ≥ ǖ B‰ø ‰¡Íº‰®ÚØ Í—‰j‰VÏrªA ‰OÊZ‰M Úπ‰√ÃÂ®ÍÕB‰JÂÕ

 BÁJÕj̄Ú≥ BÁZÊNÚØ Ê¡Â»‰IB‰QÚA‰À)18 ( AÁlÕl̄‰ß Û A ‰∆BÚ∑‰À B‰»‰√ÀÂhÂaÙD‰Õ ı—‰ ÍRÚ∑ ‰¡Í√B‰̈ ‰ø‰À

 BÁ¿ŒÍ∏‰Y)19 (ÂaÙD‰M ı—‰ ÍRÚ∑ ‰¡Í√B‰̈ ‰ø A Â¡Û∑‰f‰ß‰À Í Íh‰« Ê¡Û∏Úª ‰ΩÏV‰®ÚØ B‰»‰√ÀÂh

 Bı A‰jÍu Ê¡Û∏‰ÕÍfÊ»‰Õ‰À ‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙºÍª ı“‰ÕE ‰∆ÃÛ∏‰NÍª‰À Ê¡Û∏Êƒ‰ß p̄BÏƒªA ‰–ÍfÊÕÚA Ï±Ú∑‰À

 BÁ¿ŒÍ¥‰NÊnÂø)20 ( Û A ‰∆BÚ∑‰À B‰»ÍI A Ú¢B‰YÚA ÊfÚ≥ B‰»ÊŒº‰ß AÀÂiÍfÙ¥‰M Ê¡Úª ‘‰jÊaÛA‰À

 AÁjÕÍfÚ≥ ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß)21 (ÊÃÚª‰À Ï¡ÂQ ‰iB‰IÊeÚ‹ÙA AÂÃª̇‰ÃÚª AÀÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ÕÍhª̇A Â¡Û∏Úº‰MBÚ≥ 

 AÁ Ív‰√ Ú‹‰À ıBÈŒÍª‰À ‰∆ÀÂfÍV‰Õ Ú‹)22 ( Ê≈Úª‰À ÂΩJÚ≥ Ê≈Íø ÊOÚº‰a ÊfÚ≥ œÍNª̇A A Ú“ÏƒÂm

 ı›ÕÍfÊJ‰M A Í“ÏƒÂnÍª ‰fÍV‰M)23(  Ê¡Û∏‰ÕÍfÊÕÚA‰À Ê¡Û∏Êƒ‰‰ß Ê¡Â»‰ÕÍfÊÕÚA Ï±Ú∑ –Íhª̇A ‰ÃÂ«‰À

‰ß ‰∆ÃÛº‰¿Ê®‰M B‰¿ÍI Û A ‰∆BÚ∑‰À Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß Ê¡Û∑‰jÚ∞Ù£ÚA Ê∆ÚA ÍfÊ®‰I Ê≈Íø Ú“∏̇‰ø ≈̄ÙÒ‰JÍI Ê¡Â»Êƒ

 AÁ Ív‰I)24 ( ‰–Êf‰»ÙªA‰À ¬̄A‰j‰ZÙªA ÍfÍVÊn‰¿ÙªA ≈̄‰ß Ê¡Û∑ÂÀÏf‰u‰À AÀÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ÕÍhª̇A Â¡Â«

‰À ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤Âø ËæB‰Uī Ú‹ÊÃÚª‰À Â…º̇ÍZ‰ø ‰≠ÛºÊJ‰Õ Ê∆ÚA BıØÃÛ∏Ê®‰ø Ê¡Úª ËPB‰ƒÍøÊ¤Âø Ë’B‰nÍ√

 ǖ A ‰ΩÍaÊfÂŒÍª ¡̆ÙºÍß j̄ÊŒ‰̈ ÍI —̂Ïj‰®‰ø Ê¡Â»ÊƒÍø Ê¡Û∏‰JŒÍvÂNÚØ Ê¡Â«Â¤ÚÒ‰M Ê∆ÚA Ê¡Â«ÃÂ¿ÚºÊ®‰M

 BÁ¿ŒÍªÚA BÁIA‰h‰ß Ê¡Â»ÊƒÍø AÀÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ÕÍhª̇A B‰ƒÊIÓh‰®Úª AÃÛºÏÕ‰l‰M ÊÃÚª Â’F‰r‰Õ Ê≈‰ø Í…ÍN‰¿ÊY‰i)25 (

hª̇A ‰Ω‰®‰U ÊgÍAÍÕÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ǖ AÀÛ A ‰æ‰lÊ√ÚBÚØ Í“ÏŒÍºÍ«B‰VÙªA Ú“ÏŒÍ¿‰Y Ú“ÏŒÍ¿‰ZÙªA Â¡»̄ÍIÃÛºÛ≥  

 AÃÂ√BÚ∑‰À ‘‰ÃÙ¥ÏNªA Ú“‰¿ÍºÚ∑ Ê¡Â»‰ø‰lÙªÚA‰À ‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA ”Úº‰ß‰À Í…ÍªÃÂm‰i ”Úº‰ß Â…‰N‰ƒŒÍ∏‰m

 BÁ¿ŒÍº‰ß ÿ̆ÊŒ‰q È̄ΩÛ∏ÍI Û A ‰∆BÚ∑‰À B‰»ÚºÊ«ÚA‰À B‰»ÍI Ïµ‰YÚA)26 (A ‰∂‰f‰u ÊfÚ¥Úª 
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 ‰îÍƒÍøE Û A ‰’F‰q Ê∆ÍA ‰¬A‰j‰ZÙªA ‰fÍVÊn‰¿ÙªA Ï≈ÛºÂaÊf‰NÚª È̄µ‰ZÙªBÍI B‰ÕÊ’ÌjªA Â…ÚªÃÂm‰i

 Ê≈Íø ‰Ω‰®‰VÚØ AÃÂ¿ÚºÊ®‰M Ê¡Úª B‰ø ‰¡Íº‰®ÚØ ‰∆ÃÛØB‰b‰M Ú‹ ‰≈Õj̄ÈÍvÚ¥Âø‰À Ê¡Û∏‰mÂ⁄Âi ‰îÍ¥ÈÍº‰ZÂø

 BÁJÕj̄Ú≥ BÁZÊNÚØ ÚπÍª‰g ∆̄ÀÂe)27 (Âm‰i ‰Ω‰mÊiÚA –Íhª̇A ‰ÃÂ« ≈̄ÕÍe‰À ‘‰fÂ»ÙªBÍI Â…ÚªÃ

 AÁfŒ»‰q Í BÍI ”Ú∞Ú∑‰À Í…ÈÍºÛ∑ ≈̄ÕÈÍfªA ”Úº‰ß Â ‰j»̄Ù§ÂŒÍª È̄µ‰ZÙªA)28 ( ÂæÃÂm‰i ËfÏ¿‰ZÂø

īB∞̇Û∏ÙªA ”Úº‰ß Â’EÏfÍqÚA Â…‰®‰ø ‰≈ÕÍhª̇A‰À A AÁfÏVÂm BÁ®∑̇Âi Ê¡Â»Õ‰j‰M Ê¡Â»‰ƒÊŒ‰I Â’F‰¿‰YÂi

Êyī‰À Í A ‰≈Íø ı›ÊzÚØ ‰∆ÃÂ̈ ‰NÊJ‰Õ ÍeÃÂVÌnªA j̄‰QÚA Ê≈Íø Ê¡»̄Í«ÃÂUÂÀ ǖ Ê¡Â«B‰¿ŒÍm ıB√A‰Ã

 Â ‰i‰kFÚØ Â…‰◊ÙÒ‰q ‰X‰jÊaÚA ™̆Êi‰lÚ∑ Ω̄ŒÍVÊ√Í‹A ǖ Ê¡Â»ÂÛº‰R‰ø‰À Í“Õ‰iÊÃÏNªA ǖ Ê¡Â»ÂÛº‰R‰ø ÚπÍª‰g

‰f‰ß‰À ‰iB∞̇Û∏ÙªA Â¡»̄ÍI Ú•ŒÍ̈ ‰ŒÍª ‰™AÏiÌlªA ÂKÍVÊ®ÂÕ Í…Í≥ÃÂm ”Úº‰ß ‘‰Ã‰NÊmBÚØ Ú•ÚºÊ̈ ‰NÊmBÚØ 

Û A ıB¿ŒÍ§‰ß AÁjÊUÚA‰À ı—‰jÍ∞Ê̈ ‰ø Ê¡Â»ÊƒÍø ÍPB‰ZÍªBÏvªA AÃÛºÍ¿‰ß‰À AÃÂƒ‰øE ‰≈ÕÍhª̇A )29( 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Innâ fetahnâ leke fethan mübiynâ. 2- Liyagfire 

lekâllahü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve 
yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müs 
tekıymen.  3- Ve yensurekâllahü nasren aziyzâ.  4- 
Hüvelleziy enzelessekiynete fiy kulûbilmü’miniyne liyezdâdû 
iymânen ma’a iymânihim ve lillâhi cünûdüssemâvâti vel’ard 
ve kânallâhü aliymen hakiymâ. 5- Liyüdhilelmü’miniyne 
velmü’minâti cennâtin tecriy min tahtihel’enhârü hâlidiyne 
fiyha ve yükeffire anhüm seyyiâtihim ve kâne zâlike indallahi 
fevzen azıymâ. 6- Ve yü’azzibelmünâfikıyne velmünâfikaâti 
velmüşrikiyne velmüşrikâtizzânniyne billâhi zannessev’ 
aleyhim dâiretüssev’ ve gadiballahü aleyhim ve le’anehüm 
ve e’addelehüm cehennem ve sâet masıyrâ. 7- Ve lillâhi 
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cünûdüssemâvâti vel’ard ve kânallahü aziyzen hakiymâ. 8- 
Innâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve neziyrâ. 9- 
Litü’minû billâhi ve resûlihî ve tü’azzirûhü ve tüvakkırûh ve 
tesebbihûhü bükreten ve asıylâ. 10- Innelleziyne 
yübâyi’âuneke innemâ yübâyi’ûnallah yedüllahi fevka 
eydiyhim femen nekese feinnemâ yenküsü alâ nefsih ve men 
evfâ bimâ âhhede aleyhullahe feseyü’tiyhi ecren azıym’â. 11- 
Seyekuûlü lekelmuhallefûne minel’a’râbi şegaletnâ emvâlünâ 
ve ehlünâ festagfirlena yekuûlûne bielsinetihim mâ leyse fil 
kulûbihim kul femen yemlikü leküm minallahi şey’en in 
erâdebiküm darren ev erâdebiküm darren ev erâdebiküm 
nef’â bel kânallahü bimâ ta’melûne habiyrâ. 12- Bel 
zanentüm en len yenkaliberresûlü velmü’minûne ilâ ehliyhim 
ebeden ve züyyine zâlike fil kulûbiküm ve zanentüm 
zennessev’ ve küntüm kavmen bûrâ. 13- Ve men lem yü’min 
billâhi ve resûlihi feinnâ a’tednâ lilkâfiriyne sa’ıyrâ. 14- Ve 
lillâhi mülküssemâvâti vel’ard yagfirü limen yeşâü ve 
yu’azzibü men yeşâ’ ve kânallahü gafûren rahıymâ. 15- 
Seyekuûlülmuhallefûne izentalaktüm ilâ megaânime 
lite’huzühâ zerûnâ nettebi’küm yüriydûne en yübeddilû 
kelâmallah kul len tetibûnâ kezâliküm kaâlallahü min kabl  
feseyekuûlûne bel tahsüdûnenâ bel kânû lâ yefkahûne illâ 
kaliylâ. 16- Kul lilmuhallefiyne minel’a’rabi setüd’avne ilâ 
kavmin ûliy be’sin şediydin tükaâtilûnehüm ev yüslimûn fein 
tütıy’û yü’tikümüllahü ecren hasenâ ve in tetevellev kemâ 
tevelleytüm min kablü yü’azzibküm azâben eliymâ. 17- 
Leyse alel’a’mâ harecün ve lâ alel’a’reci harecün ve lâ 
alelmarıydı harec ve men yutı’ıllahe ve resûlehü yüdhılhü 
cennâtin tecriy min tahttihel’enhâr ve men yetevelle 
yü’azzibhü azâben eliymâ. 18- Lekad radiyallahü 
anilmü’miniyne iz yübâyi’ûneke tahteşşecereti fe’alime mâ fiy 
kulûbihim fe’enzelessekiynete aleyhim ve esâbehüm fethan 
kariyben. 19- Ve megaânime kesiyreten ye’huzûnehâ ve 
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kânallahü aziyzen hakiymâ. 20- Ve’adekümüllahü 
magaânime kesireten te’huzûnehâ fe’accele leküm hâzihî ve 
kefe eydiyennâsi anküm ve litekûne âyeten lilmü’miniyne ve 
yehdiyeküm sırâtan müstekıymâ. 21- Ve uhrâ lem takdirû 
aleyhâ kad ahâtallahü bihâ ve kânallahü alâ külli şey’in 
kadiyrâ. 22- Ve lev kaâtele kümülleziyne keferû 
levellevül’edbâre sümme lâ yecidune veliyyen ve lâ nasıyrâ.  
23- Sünnetallahilletiy kad halet min kabl  ve len tecide 
lisünnetillâhi tebdiylâ. 24- Ve hüvelleziy kefe eydiyehüm 
anküm eydiyyeküm anhüm bibatni mekkete min ba’di en 
azfereküm aleyhim ve kânallahü bimâ ta’melûne basıyrâ. 25- 
Hümülleziyne keferû ve saddûküm anilmescidilharâmi 
velhedye ma’kûfen en yeblüga mahılleh ve levlâ ricâlün 
mü’minûne ve nisâün mü’minâtün lem ta’lemûhüm en 
tetaûhüm fetüsıybeküm minhüm ma’arretün bigayri ilm 
liyüdhılallahü fiy rahmetihî men yeşâ’ lev tezeyyelû 
le’azzebnelleziyne keferû minhüm azâben eliymâ. 26- Iz 
ce’alelleziyne keferû fiy kulûbihmülhamiyyete 
hamiyyetelcâhiliyyeti fe’enzelallahü sekiynetehû alâ resûlihi 
ve alelmü’miniyne ve elzemehüm kelimetettakvâ ve kânû 
ehakka bihâ ve ehlehâ ve kânallahü bikülli şey’in aliymâ. 27- 
Lekad sedekallahü resûlehürrü’yâ bilhakk letedhulünnel 
mescidelharâme inşâ’allahü âminiyne muhallikıyne rüuseküm 
ve mukassırıyne lâ tehâfûn fe’alime mâ lem ta’lemû fece’ale 
min dûni zâlike fethan kariybâ. 28- Hüvelleziy ersele 
resûlehü bilhüdâ ve diynilhakkı liyuzhirehü aleddiyni küllih ve 
kefâ billâhi şehiydâ. 29- Muhammedün resûlullah velleziyne 
ma’ahû eşiddâü alelküffâri rühamâü beynehüm terâhüm 
rükke’an süccedâ yebteguûne faldan minallahi ve rıdvânen 
siymâhüm fiy vücûhihim min eserisssücûd zâlike meselühüm 
fittevrât ve meselühüm fiyh’inciyl kezer’ın ahrece şat’ehü 
feâzerehü festagleza festevâ alâ sûkıhî yü’cibüzzürrâğ 
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liyegıyza bilhimülküffâr ve’adallahülleziyne âmenû ve 
amilûssâlihâti minhüm magfireten ve ecren azıymâ.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Biz sana doğrusu açtık;  feth-i mubiyn’i (apaçık, parlak 
zafer) verdik… 2- Ki böylece Allah, geçmiş ve gelecek 
zenbini mağfiret eder, senin üzerindeki nimetini tamamlar, 
sana hidayet eder. 3- Allah,  üstün zaferle sana yardım eder 
ki, Aziz’dir. 4- O’dur mü’minlerin kalplerine güven (sekinet) 
indiren… imanlarını bir kat daha arttırsınlar diye… Semavat 
ve arz’ın orduları Allah’ındır. Allah, Aliym’dir, Hakiym’dir.5- 
(İşte bu sekine) Erkek ve kadın mü’minlerin, altlarından 
nehirler akan, ebedi olarak kalacakları cennetlere dahil 
olmaları ve onlara mağfiret etmesi (günahlarını örtmesi) 
içindir… Bu, Allah’ın katında büyük bir kurtuluştur. 6- Bir de 
münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik (Allah’a 
ortak koşan) erkeklere ve kadınlara; Allah hakkında kötü zan 
da bulunanlara azap etmesi içindir ki, kötülük girdabı 
(çemberi) başlarına döndü… (Çünkü) Allah, onların aleyhine 
ğadab etmiş, onları la’netlemiş, kendilerine cehennem 
hazırlanmıştır… orası, ne kötü dönüş yeridir. 7- Semavat’ın 
ve arz’ın orduları Allah’ındır. Allah, Aziz’dir, Hakiym’dir. 8- 
Muhakkak biz seni şahîd, müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
gönderdik. 9- Ki, Allah’a ve O’nun Rasulu’ne iman ediniz, 
O’na yardım edin ve Ona tazim edin, sabah ve akşama yakın 
zamanlarda O’nu tesbih edin.. 10- Muhakkak sana biat 
edenler ki, ancak onlar; Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın 
kudret eli onların ellerinin üzerindeydi. Kim bozarsa ancak 
kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’la olan ahdine vefa 
gösterirse, Allah ona çok büyük bir mükafat verecektir. 11- 
Araplardan (bedevilerden) seferden geri bırakılanlar sana 
diyecek: “Bizi mallarımız ve ehlimiz (çoluk çocuğumuz) 
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alıkoydu, artık bizim için mağfiret dile.”    Onlar, kalplerinde 
olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: Şayet Allah, size bir 
zarar dilerse, yahut fayda murad ederse… sizin için 
Allah’dan (başkası) kim bir şeye malik olabilir? Hayır, 
doğrusu Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 12- Doğrusu siz 
zannettiniz ki; Rasulullah ve mü’minler ailelerine ebedi olarak 
bir daha dönmeyecekler. Böylece bu düşünce kalplerinizde 
süslenildi de, kötü zanda bulundunuz ve helâk olmayı 
hakkeden bir kavim oldunuz. 13- Kim Allah ve Rasulü’ne 
iman etmezse, şüphesiz biz kâfirler için çılgın bir ateş 
hazırladık. 14- Semavat’ın ve arz’ın mülkü Allah’ındır. O 
dilediği kimseye mağfiret eder ve dilediğini de azaba terk 
eder. Allah çok bağışlayan Ğafur’dur, merhamet sahibi 
(Rahiym)dir. 15- Ganimetleri kalkıp almaya gittiğiniz vakit 
seferden geri bırakılan araplar (bedeviler): “Bizi bırakın, size 
tâbi olalım. Diyecek… Allah’ın kelamındaki hükmü 
değiştirmek isteyeceklerdir. De ki: Siz bizim ardımızdan asla 
gelmeyeceksiniz. Allah, bundan önce hakkınızda böyle 
buyurdu. Hemen diyecekler: “Hayır! Siz bizi 
kıskanıyorsunuz.” Doğrusu pek azı müstesna onlar 
anlayışları az olanlardır. 16- Seferden geri bırakılan Araplar’a 
(bedevilere) de ki: Siz ilerde çok kuvvetli, şedit bir kavme 
cihat için çağırılacaksınız onlarla ya harp edeceksiniz veya 
onlar müslüman olurlar. Eğer emre itaat ederseniz Allah size 
güzel bir ecir verir. Eğer bundan önce döndüğünüz gibi yüz 
çevirir dönerseniz Sizi elim bir azapla azaplandırırız. 17- 
Köre, topala ve hasta olana zorlama yoktur. Kim Allah ve 
Rasulüne itaat ederse onu altından nehirler akan cennetlere 
koyar. Ve kim de yüzçevirirse onu acıklı bir azapla 
azaplandırır. 18- And olsun ki o ağacın altında sana biat 
ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Onların 
kalblerindeki doğruluğu bildi, üzerlerine huzur ve sekine 
indirdi ve onlara feth-i kariyb’i (yakın bir fetih) bahşetti. 19- 
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Ve elde edecekleri birçok ganimetle de mükâfatlandırdı.  
Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. 20- Allah size elde edeceğiniz pek 
çok ganimetler de vaat buyurmuştur. Şimdilik bunu size 
peşin vermiş, insanların kötü niyet elini sizden çekmiştir ki, 
mü’minler için ibret olsun ve sizi sırat-ı mustakiym’e hidayete 
eriştirsin diye. 21.22- Size henüz takdir edilmemiş başka 
verilecek şeyler de var… Allah’ın ihata ettiği ganimetler. 
Allah, herşey’e Kadir’dir. Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı 
mutlaka arkalarını döner kaçarlardı. Sonra da ne bir 
koruyucu ne de bir yardımcı bulamazlardı. 23- Allah’ın daha 
önceden süre gelen sünneti budur. Allah’ın sünnetinde asla 
bir değiştirme bulamazsın. 24- Mekke’nin ortasında 
(karnında) size onlara karşı bir zafer verdikten sonra onların 
elini sizin üzerinizden çeken ve sizin ellerinizi de onlardan 
çeken O’dur. Allah, Basîr (bütün yaptıklarınızı algılayan, 
gören)dir. 25- Onlar, o kimseler ki kâfir olup sizi Mescid-i 
Haram’dan men ettiler, hediye kurbanlıkları beklettiler, yerine 
ulaşmasını men ettiler… Eğer onların içinde tanımadığınız 
(bilemediğiniz) bir takım mü’min erkek ve mü’min kadınları 
çiğneyerek ezmeniz olmasaydı… ki, bundan (bilginiz 
olmamasına rağmen) size bir vebal isabet etmiş olurdu.. (İşte 
bu savaşı önlememizin sebebi) dilediğini rahmetine koymak 
içindir… Eğer onlar kâfirlerden ayrılabilselerdi onlardan 
küfredenleri muhakkak elim bir azaba duçar ederdik. 26- O 
vakit kâfirler, kalplerinde taassup gayretini kaynattılar. O, 
cahillikten gelen taassuptu. Allah da Rasulü’nün ve 
mü’minlerin üzerine huzur ve sekinetini indirmiş ve onlara 
takva kelimesinin manasını ilham buyurmuştu. Onlar da 
buna layık ve ehildiler. Ve Allah her şeyi en iyi bilen Alîm’dir. 
27- And olsun Allah, Rasulü’ne rüyasını hakk (hakikatini) 
olarak gösterdi, tasdik etti. İnşallah başlarınızı traş etmiş 
veya kısaltarak emniyet içinde mutlaka Mescid-i Haram’a 
korkusuzca gireceksiniz… Allah, sizin bilmediklerinizi bildi. 
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Bu fetihten önce yakın bir fetih yaptı. 28- O, Rasulu’nü 
hidayet ve hak dinle gönderdi. Ta ki onu bütün dinlere üstün 
kılsın. Şahid olarak Allah yeter. 29- Muhammed Allah 
Rasulu’dür. Onunla beraber bulunanlar kâfirlere karşı çok 
şiddetlidirler. Kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüku 
ederken, secde ederken görürsün. Allah’tan fazlı ihsanını ve 
rızasını talep ederler. Onların simaları nurlu ve secde 
eserleri yüzlerinde parlar. Bu onların Tevrat’da ki vasıflarıdır. 
Onların İncil’de ki vasıfları da şöyledir: Ekine benzer; o 
filizlerini çıkarmış sonra kuvvetlendirmiştir, sonra irileşip 
kalınlaşmış sonra gövdesi üzerine doğrulmuştur… Çiftçilerin 
hoşuna gider. Bu benzetme kâfirleri kızdırmak içindir. Allah, 
iman edip salih amel işleyenlere vaat buyurmuştur, Onlar için 
mağfiret ve çok büyük ecir vardır.  

 
Mülk Suresi 

 

πºùA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI
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 Â Ív‰¿ÙªA ‰oÊ◊ÍI‰À ‰¡Ïƒ‰»‰U ÂLA‰h‰ß Ê¡»̄ÈÍI‰jÍI AÀÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ÕÍhº̇Íª‰À)6 ( B‰»ŒÍØ AÃÛ¥ÙªÛA A‰gÍA

 ÂiÃÛ∞‰M ‰œÍ«‰À Bı¥Œ»̄‰q B‰»Úª AÃÂ®Í¿‰m)7 ( B‰»ŒÍØ ‰œÍ¥ÙªÛA B‰¿º̇Û∑ Í•ÊŒ‰̈ ÙªA ‰≈Íø ÂlÏŒ‰¿‰M ÂeBÚ∏‰M

Û∏ÍMÙB‰Õ Ê¡ÚªÚA F‰»ÂN‰√‰l‰a Ê¡Â»ÚªÚD‰m ËXÊÃÚØ ËjÕÍh‰√ Ê¡)8 ( ËjÕÍh‰√ B‰√‰’F‰U ÊfÚ≥ ”Úº‰I AÃÛªBÚ≥
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 ¯ Í®ÏnªA ÍLB‰ZÊuÚA ǖ BÏƒÛ∑ B‰ø ÂΩÍ¥Ê®‰√ ÊÀÚA Â©‰¿Ên‰√ BÏƒÛ∑ ÊÃÚª AÃÛªBÚ≥‰À)10 (

ÍJÊ√‰hÍI AÃÛØ‰j‰NÊßBÚØ ¯ Í®ÏnªA ÍLB‰ZÊuÚ‹ Bı¥ÊZÂnÚØ Ê¡»̄)11 ( ‰∆ÊÃ‰rÊb‰Õ ‰≈ÕÍhª̇A Ï∆ÍA
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 īÀÂfÌvªA ÍPA‰hÍI Ë¡ŒÍÍÍº‰ß Â…Ï√ÍA Í…ÍI)13 (º̇ªA ‰ÃÂ«‰À ‰µÚº‰a Ê≈‰ø Â¡ÚºÊ®‰Õ Ú‹ÚA Â±ŒÍÒ

 Â ÍJ‰bÙªA)14 ( B‰»ÍJÍ∑B‰ƒ‰ø ǖ AÃÂrÊøBÚØ ı‹ÃÛª‰g ‰~ÊiÚ‹ÙA Â¡Û∏Úª ‰Ω‰®‰U –Íhª̇A ‰ÃÂ«

 ÂiÃÂrÌƒªA Í…ÊŒÚªÍA‰À Í…Í≥Êkī Ê≈Íø AÃÛºÛ∑‰À)15 ( ‰±ÍnÊb‰Õ Ê∆ÚA Í’F‰¿ÏnªA ǖ Ê≈‰ø Ê¡ÂNÊƒÍøÚA‰’

 ÂiÃÂ¿‰M ‰œÍ« A‰gÍBÚØ ‰~ÊiÚ‹ÙA Â¡Û∏ÍI)16 ( Ê≈‰ø Ê¡ÂNÊƒÍøÚA Ê¬ÚA ‰ΩÍmÊjÂÕ Ê∆ÚA Í’F‰¿ÏnªA ǖ

 j̄ÕÍh‰√ ‰±ÊŒÚ∑ ‰∆ÃÂ¿ÚºÊ®‰N‰nÚØ BÁJÍmB‰Y Ê¡Û∏ÊŒÚº‰ß)17 ( Ê≈Íø ‰≈ÕÍhª̇A ‰LÏhÚ∑ ÊfÚ¥Úª‰À

 ¯ Í∏‰√ ‰∆BÚ∑ ‰±ÊŒÚ∏ÚØ Ê¡»̄ÍºÊJÚ≥)18 ( ÎPBØ̇F‰u Ê¡Â»Ú≥ÊÃÚØ j̄ÊŒÒ̇ªA ”ÚªÍA AÊÀ‰j‰Õ Ê¡Úª‰ÀÚA
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 ĭÀÂjÛ́)20 ( È̆ÃÂNÂß ǖ AÃÌVÚª ÊΩ‰I Â…Ú≥Êkī Úπ‰nÊøÚA Ê∆ÍA Ê¡Û∏Û≥ÂkÊj‰Õ –Íhª̇A A‰h‰« Ê≈ÏøÚA

 ĭÃÛ∞Â√‰À)21 ( ıBÈÕÃ̄‰m œÍrÊ¿‰Õ Ê≈ÏøÚA ‘‰fÊ«ÚA Í…»̄ÊU‰À ”Úº‰ß ıBÈJÍ∏Âø œÍrÊ¿‰Õ Ê≈‰¿ÚØÚA
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 ¡̆ŒÍ¥‰NÊnÂø Î¢A‰jÍu ”Úº‰ß)22 ( ‰©Ê¿ÏnªA Â¡Û∏Úª ‰Ω‰®‰U‰À Ê¡Û∑ÚB‰rÊ√ÚA –Íhª̇A ‰ÃÂ« ÊΩÛ≥

 ‰∆ÀÂjÛ∏Êr‰M B‰ø ı›ŒÍºÚ≥ Ú—‰fÍ◊ÙØÚ‹ÙA‰À ‰iB‰vÊIÚ‹ÙA‰À)23 (ǖ Ê¡Û∑ÚA‰i‰g –Íhª̇A ‰ÃÂ« ÊΩÛ≥ 

 ‰∆ÀÂj‰rÊZÂM Í…ÊŒÚªÍA‰À ~̄ÊiÚ‹ÙA)24 ( Ê¡ÂNÊƒÛ∑ Ê∆ÍA ÂfÊß‰ÃÙªA A‰h‰« ”‰N‰ø ‰∆ÃÛªÃÛ¥‰Õ‰À

 ‰îÍ≥ÍeB‰u)25 ( ËîÍJÂø ËjÕÍh‰√ B‰√ÚA F‰¿Ï√ÍA‰À Í A ‰fÊƒÍß Â¡ÙºÍ®ÙªA B‰¿Ï√ÍA ÊΩÛ≥)26(  BÏ¿ÚºÚØ

 A‰h‰« ‰ΩŒÍ≥‰À AÀÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ÕÍhª̇A Â ÃÂUÂÀ ÊO‰◊ŒÍm ı“Ú∞ÙªÂk Â ÊÀÚA‰i ‰∆ÃÂßÏf‰M Í…ÍI Ê¡ÂNÊƒÛ∑ –Íhª̇A

)27 (Û A ‰œÍƒÚ∏ÚºÊ«ÚA Ê∆ÍA Ê¡ÂNÊÕÚC‰iÚA ÊΩÛ≥ Â ÍVÂÕ Ê≈‰¿ÚØ B‰ƒ‰¿ÍY‰i ÊÀÚA ‰œÍ®‰ø Ê≈‰ø‰À 

 ¡̆ŒÍªÚA ÎLA‰h‰ß Ê≈Íø ‰≈Õj̄ÍØBÚ∏ÙªA)28 ( B‰ƒÙº∑̇‰Ã‰M Í…ÊŒÚº‰ß‰À Í…ÍI BÏƒ‰øE Â≈‰¿ÊYÏjªA ‰ÃÂ« ÊΩÛ≥

Ú›‰y ǖ ‰ÃÂ« Ê≈‰ø ‰∆ÃÂ¿ÚºÊ®‰N‰nÚØ ËîÍJÂø æ̆)29 ( Ê¡Û∑Â⁄F‰ø ‰\‰JÊuÚA Ê∆ÍA Ê¡ÂNÊÕÚA‰iÚA ÊΩÛ≥

 î̆Í®‰ø Î’F‰¿ÍI Ê¡Û∏ŒÍMÙB‰Õ Ê≈‰¿ÚØ AÁiÊÃÚ́)30( 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Tebârekelleziy biyedihilmülkü ve hüve alâ külli şey’in 

kadiyr. 2- Elleziy halakalmevte velhayâte liyeblüveküm 
eyyüküm ahsenü amelâ ve hüvel’aziyzülgafûr. 3- Elleziy 
halaka seb’a semâvâtin tibâkaâ mâ terâ fiy halkırrah mâni 
min tefâvüt ferci’ılbasara hel terâ min futûr. 4- 
Sümmerci’ılbasara kerreteyni yenkalib ileykelbasaru hâsien 
ve hüve hasiyr. 5- Ve lekad zeyyennes semâeddünyâ 
bimesâbiyha ve ce’alnâhâ rücûmen lişşeyâtiyni ve a’detnâ 
lehüm azâbessa’ıyr. 6- Ve lilleziyne keferû birabbihim azâbü 
cehennem ve bi’selmasıyr. 7- Izâ ülkuû fiyhâ semi’û lehâ 
şehiykan ve hiye tefûr. 8- Tekâdü temeyyezü minelgayz 
küllemâ ülkıye fiyhâ fevcün se’elehüm hazenetühâ elem 
ye’tiküm neziyr. 9- Kaâlû belâ kad câenâ neziyrün 
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fekezzebnâ ve kulnâ ma nezzelallahü min şey’ in entüm illâ 
fiy dalâlin kebiyr. 10- Ve kaâlû lev künnâ nesma’u ev na’kılü 
mâ künnâ fiy ashâbissa’ıyr. 11- Fa’terefû bizenbihim 
fesuhkan liashâbissa’ıyr. 12- Innelleziyne yahşevne 
rabbehüm bilgaybi lehüm mağfiretün ve ecrün kebiyr. 13- Ve 
esirrû kavleküm evicherû bih innehü aliymün bizâtissudûr. 
14- Elâ ya’lemü men halak ve hüvellatiyfülhabiyr. 15- 
hüvelleziy ce’ale lekümül’arda zelûlen femşu fiy menâkibihâ 
ve külû min rızkıh ve ileyhinnüşûr. 16- E’emintüm men 
fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temûr. 17- Em 
emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hâsıbâ 
feseta’lemûne keyfe neziyr. 18- Ve lekad kezzebelleziyne 
min kablihim fekeyfe kâne nekiyr. 19- Evelem yerev ilettayri 
fevkahüm sâffâtin ve yakbıdn mâ yümsikühünne illerrahmân 
innehü bikülli şey’in basıyr. 20- Emmen hâzelleziy hüve 
cündün leküm yansuruküm min dûnirrahmân inilkaâfirûne illâ 
fiy gurûr. 21- Emmen hâzelleziy yerzukuküm in emseke 
rızkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfûr. 22- Efemen yemşiy 
mükibben alâ vechihî ahda emmen yemşiy seviyyen alâ 
sırâtın müstekiym. 23- Kul hüvelleziy enşe’eküm ve ce’ale 
lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen mâ teşkürûn. 
24- Kul hüvelleziy zere’eküm fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerûn. 25- 
Ve yekuûlûne metâ hâzelva’dü in küntüm sâdikıyn. 26- Kul 
innemel’ılmü ındallahi ve inne mâ ene neziyrün mübiyn. 27- 
Felemmâ re’evhü zülfeten siy’et vücûhülleziyne keferû ve 
kıyle hâzelleziy küntüm bihî tedde’ûn. 28- Kul ere’eytüm in 
ehlekeniyallahü ve men ma’ıye ev rahımenâ femen 
yüciyrülkâfiriyne min azâbin eliym. 29- Kul hüverrahmânü 
âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ feseta’lemûne men hüve 
fiy dalâlin mübiyn. 30- Kul ere’eytüm in asbeha mâuküm 
gavren femen ye’tiyküm bimâin ma’ıyn.  
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Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Mülk elinde olan ne yüceler yücesidir. O, her şeye 

kâdirdir. 2- O ki, sizin hanginizin ameli daha güzeldir diye 
imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O,  Azîzdir, 
Ğafurdur. 3- O ki, birbiri ile ahenkar yedi kat semavat’ı 
yaratmıştır. Rahmanın yarattıklarında hiçbir düzensizlik 
göremezsin. Haydi çevir gözünü de bak, bir çatlak görebilir 
misin? 4- Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak!.. o göz sana 
hayret ve şaşkınlık içinde, yorgun ve hakir olarak dönecektir. 
6- Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne 
kötü dönüş yeridir! 7- Oraya atıldıklarında  o kaynarken, 
onun solumasını işitirler… 8- Neredeyse cehennem 
öfkesinden çatlayacak!.. İçine her defasında bir bölük 
atıldıkça, cehennem bekçileri onlara: “Size uyarıcı (nezir) 
gelmedi mi?” diye sorarlar. 9- Onlar da derler: Evet, bize 
uyarıcı geldi ama biz onu yalanladık ve dedik: Allah hiçbir 
şey indirmemiştir, siz çok büyük bir şaşkınlık içindesiniz 
başka değil. 10- Bir de şöyle derler: Eğer ki biz işitir ve akıl 
eder kimseler olsaydık bu alevli ateşe atılanların içinde 
bulunmazdık! 11- Böylece günahlarını itiraf ettiler. 
Rahmetten uzak olsun o cehennem halkı. 12- Gerçekten 
Rablerinden haşyet duyanlara gelince… Onlar için mağfiret 
ve büyük bir mükâfat vardır. 13- Sözünüzü ister gizli tutun, 
ister onu açığa vurun. Muhakkak O, kalblerin (sadırların) 
içindekini bilmektedir (Alîmdir). 14- Hiç yaratan bilmez olur 
mu? O, Latif’tir, Habîr’dir. 15- Yeryüzünü (arza) size boyun 
eğdiren O’dur. Şu halde onun omuzlarında yürüyün ve 
Allah’ın rızkından yiyin.. Dönüş ancak O’nadır. 16- Sema’da 
olanın sizi arz’a batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O 
zaman birden arz sarsıldıkça sarsılır, çalkalanır… 17- Yoksa 
semada olanın, üzerinize taş yağdıran bir rüzgâr 
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göndermiyeceğinden emin misiniz? Benim uyarmam nasıl 
olurmuş ilerde bileceksiniz! 18- And olsun, onlardan 
öncekilerde yalanlamışdı… Beni yalanlamak nasıl olurmuş!?  
19- Onlar görmediler mi? Üstlerinde kanatlarını açarak ve 
kapatarak, saflar halinde, süzülerek uçan kuşları, onları 
Rahman olandan başkası tutmuyor. Muhakkak O, her şeyi 
gören (Basir)dir. 20- Rahman olana karşı size yardım edecek 
askerleriniz hani kimlerdir? Şüphesiz kâfirler ancak derin bir 
gaflet içinde bulunmaktadırlar. 21- Şayet O, size verdiği rızkı 
kesiverse, size rızık verebilecek kimdir? Hayır, onlar 
azgınlıkta ve nefretle  direnip durmaktadırlar. 22- Şimdi 
yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha doğrudur? Yoksa sıratı 
müstakim üzerinde düzgün yürüyen mi? 23- De ki: Sizi 
yaratan O’dur. Size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. 
Siz pek az şükrediyorsunuz. 24- De ki: O, sizi üretip arza 
yayandır ve O’na toplanacaksınız. 25- “Eğer doğru 
söylüyorsanız bu vaat ne zaman?” diyorlar. 26- De ki: O ilim 
Allah’ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. 27- 
Nihayet onu yaklaşmış gördükleri vakit kâfirlerin yüzleri 
kötüleşdi… “İşte davet edip istediğiniz budur!” 28- De ki: 
Gördünüz mü!?.. Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları 
helak ederse yahut bize rahmet  etse, kâfirleri elem verici 
azaptan kim kurtarır? 29- De ki : O, Rahmandır, biz O’na 
iman etmiş ve sırf O’na güvenip dayanmışızdır. Yakında 
kimin apaçık sapıklık içinde olduğunda bileceksiniz. 30- De 
ki: Gördünüz mü? Şayet suyunuz yerin derinliğine çekilse, 
kim bir akarsu getirir!? 
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Kıyame Suresi 
 

“øBŒ¥ªA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 Í“‰¿‰ŒÍ¥ÙªA ¬̄ÊÃ‰ŒÍI Â¡ÍnÙ≥ÛA Ú‹)1 ( Í“‰øAÏÃº̇ªA ōÙ∞ÏƒªBÍI Â¡ÍnÙ≥ÛA ‡‰À)2 ( ÂK‰n‰ZÊÕÚA

 Â…‰øBÚ§Íß ‰©‰¿ÊV‰√ Ê≈ª̇ÚA Â∆B‰nÊ√Í‹ÙA)3 ( Â…‰√B‰ƒ‰I ‰–È̄Ã‰nÂ√ Ê∆ÚA ”Úº‰ß ‰≈ÕīÍeBÚ≥ ”Úº‰I)4( 

 Â…‰øB‰øÚA ‰jÂVÙ∞‰ŒÍª Â∆B‰nÊ√Í‹ÙA ÂfÕj̄ÂÕ ÊΩ‰I)5 ( Í“‰¿‰ŒÍ¥ÙªA Â¬ÊÃ‰Õ ‰∆BÏÕÚA ÂΩ‰◊Ên‰Õ)6 ( ‰∂j̄‰I A‰gÍBÚØ

 Âj‰v‰JÙªA)7 ( Âj‰¿Ú¥ÙªA ‰±‰n‰a‰À)8 ( Âj‰¿Ú¥ÙªA‰À ÂoÊ¿ÏrªA ‰©Í¿ÂU‰À)9 ( ÂæÃÛ¥‰Õ

 ÌjÚ∞‰¿ÙªA ‰≈ÊÕÚA ÎhÍ◊‰øÊÃ‰Õ Â∆B‰nÊ√Í‹ÙA)10 ( ‰i‰k‰À Ú‹ ›̇Ú∑)11 ( ÎhÍ◊‰øÊÃ‰Õ ÚπÈÍI‰i ”ÚªÍA

 ÌjÚ¥‰NÊnÂ¿ÙªA)12 ( ‰jÏaÚA‰À ‰¬ÏfÚ≥ B‰¿ÍI ÎhÍ◊ÍøÊÃ‰Õ Â∆B‰nÊ√Í‹A AÂ¤ÏJ‰ƒÂÕ)13 ( Â∆B‰nÊ√Í‹ÙA Ω̄‰I

 —̂‰ Ív‰I Í…ÍnÙ∞‰√ ”Úº‰ß)14 ( Â ‰jÕÍgB‰®‰ø ”Ú¥ÙªÚA ÊÃÚª‰À)15 ( Úπ‰√B‰nÍª Í…ÍI Ù∫ÏjÍZÂM Ú‹

 Í…ÍI ‰Ω‰VÊ®‰NÍª)16 (B‰ƒÊŒÚº‰ß Ï∆ÍA Â…‰√EÊjÛ≥‰À Â…‰®Ê¿‰U )17 ( Â…‰√EÊjÛ≥ Ê©ÍJÏMBÚØ Â B‰√ÙA‰jÚ≥ A‰gÍBÚØ

)18 ( Â…‰√B‰Œ‰I B‰ƒÊŒÚº‰ß Ï∆ÍA Ï¡ÂQ)19 ( Ú“ÚºÍUB‰®ÙªA ‰∆ÃÌJÍZÂM ÊΩ‰I ›̇Ú∑)20 ( ‰∆ÀÂi‰h‰M‰À

 Ú—‰jÍa‡ÙA)21 ( —̂‰jÍyB‰√ ÎhÍ◊‰øÊÃ‰Õ Ë ÃÂUÂÀ)22 ( —̂‰jÍ£B‰√ B‰»ÈÍI‰i ”ÚªÍA)23 ( Ë ÃÂUÂÀ‰À

ÊÃ‰Õ —̂‰jÍmB‰I ÎhÍ◊‰ø)24 ( —̂‰jÍ≥BÚØ B‰»ÍI ‰Ω‰®Ù∞ÂÕ Ê∆ÚA Ì≈Û§‰M)25 ( ‰œÍ≥ÚAjÏNªA ÍO‰̈ Úº‰I A‰gÍA ›̇Ú∑

)26 ( ∂̆A‰i Ê≈‰ø ‰ΩŒÍ≥‰À)27 ( Â∂A‰jÍ∞ÙªA Â…√ÚA Ï≈Ú£‰À)28 ( Â∂BÏnªA ÍO∞̇‰NÙªA‰À

 ∂̄BÏnªBÍI)29 ( Â∂B‰n‰¿ÙªA ÎhÍ◊‰øÊÃ‰Õ ÚπÈÍI‰i ”ÚªÍA)30 (Ú‹‰À ‰∂Ïf‰u Ú›ÚØ ”º̇‰u 
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)31 ( ”ª̇‰Ã‰M‰À ‰LÏhÚ∑ Ê≈Í∏Úª‰À)32 ( ”Ò̇‰¿‰N‰Õ Í…ÍºÊ«ÚA ”ÚªÍA ‰K‰«‰g Ï¡ÂQ)33 ( ”ÚªÊÀÚA

 ”ÚªÊÀÚBÚØ ÚπÚª)34 ( ”ÚªÊÀÚBÚØ ÚπÚª ”ÚªÊÀÚA Ï¡ÂQ)35 ( Ú∫‰jÊNÂÕ Ê∆ÚA Â∆B‰nÊ√Í‹ÙA ÂK‰nÊZ‰ÕÚA

 ‘ÁfÂm)36 ( ”‰ƒÊ¿ÂÕ È̆œÍƒ‰ø Ê≈Íø ı“Ú∞ÙÒÂ√ Ûπ‰Õ Ê¡ÚªÚA)37 ( Ï¡ÂQ ‰µÚº‰bÚØ ı“Ú¥Úº‰ß ‰∆BÚ∑

 ‘ÏÃ‰nÚØ)38 ( ”‰RÊ√Û‹ÙA‰À‰jÚ∑ÏhªA ≈̄ÊŒ‰UÊÀÏjªA Â…ÊƒÍø ‰Ω‰®‰VÚØ)39 ( ĭÍeBÚ¥ÍI ÚπÍª‰g ‰oÊŒÚªÚA

 ”‰MÊÃ‰¿ÙªA ‰œÍŒÊZÂÕ Ê∆ÚA ”Úº‰ß)40(

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Lâ uksimü biyevmilkıyâmeti. 2- Ve lâ uksimü 
binnefsillevvâmeh. 3- Eyahsebül’insânü ellen necme’a 
ızâmeh. 4- Belâ kaâdiriyne alâ en nusevviye benâneh. 5- Bel 
yüriydül’insânü liyefcüre emâmeh. 6- Yes’elü eyyâne 
yevmülkıyâmeh. 7- Feizâ berikalbasarü. 8- Ve 
hasefelkamerü. 9- Ve cumi’aşşemsü velkamerü. 10- 
Yekuûlül’insânü yevmeizin eynelmeferr. 11- Kellâ lâ vezer. 
12- Ilâ rabbike yevmeizinilmüs tekarr. 13- Yünebbeül’insânü 
yevmeizin bimâ kaddeme ve ahar. 14- Belil’insânü alâ 
nefsihî basıyretün. 15- Ve lev elkaâ ma’âziyreh. 16- Lâ 
tüharrik bihî lisâneke lita’cele bih. 17- Inne aleynâ cem’ahü 
ve kur’aneh. 18- Feizâ kare’nâhü fettebi’kur’âneh. 19- 
Sümme inne aleynâ beyâneh. 20- Kellâ bel 
tühıbbûnel’acilete. 21- Ve tezerûnel’âhıreh. 22- Vücûhün 
yevmeizin nâdiretün. 23- Ilâ rabbihâ nâzıreh. 24- Ve vücûhün 
yevmeizin bâsiretün. 25- Tezunnu en yüf’ale bihâ fâkıreh. 
26- Kellâ izâ belegatitterâkıye. 27- Ve kıyle men râkın. 28- 
Ve zanne ennehülfirâku. 29- Veteffetissâku bissâkı. 30- Ilâ 
rabbike yevmeizinilmesâak. 31- Felâ saddeka ve lâ sallâ. 32- 
Ve lâkin kezzebe ve tevellâ. 33- Sümme zehebe ilâ ehlihî 
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yetemettâ. 34- Evlâ leke fe’evlâ. 35- Sümme evlâ leke 
fe’evlâ. 36- Eyahsebül’insânü en yütreke südâ. 37- Elem 
yekü nutfeten min meniyyin yümnâ.38- Sümme kâne 
alakaten fehalaka fesevvâ. 39- Fece’ale 
minhüzzevceynizzekere vel’ünsâ. 40- Eleyse zâlike 
bikaâdirin alâ en yuhyiyelmevtâ.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Kıyamet gününe yemin ederim. 2- Kendini kınayan 
“levvame” nefse de yemin ederim. 3- İnsan, kendisinin 
kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? 4- Evet! 
Onun parmak uçlarını bir araya getirmeye kadiriz. 5- Fakat  
insan önündeki gerçeği yalanlamak ister. 6- “Kıyamet günü 
en zamanmış?” diye sorar. 7- Göz kamaştığında. 8- Ay 
tutulduğunda. 9- Güneş ve Ay bir araya getirildiğinde. 10- O 
gün insan: “Kaçacak yer neresi?” diyecektir. 11- Hayır, hayır! 
Sığınacak yer yoktur. 12- O gün sığınılacak yer Rabbinedir. 
13- O gün insana, ileri götürdüğü geri bıraktığı ne varsa 
bildirilir. 14- Doğrusu artık insan kendi kendinin şahididir. 15- 
İsterse özürlerini sayıp döksün. 16- Onu acele okuyacağım 
diye dilini kımıldatma. 17- Şüphesiz onu, toplamak ve onu 
okutmak bize aittir. 18- Biz onu okuduğumuz da, tâbi ol! 
Onun Kur’anına. 19- Sonra, muhakkak şüphen olmasın ki, 
onu açıklamak da bize aittir. 20- Hayır! Hayır! Doğrusu siz, 
çarçabuk geçeni seviyorsunuz. 21- Ve ahireti 
bırakıyorsunuz!? 22- Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl 
parıldayacaktır. 23- Rablerine bakacaklardır. 24- O gün nice 
yüzler de buruşacaklardır. 25- Kendilerinin, bel kemiklerini 
kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir. 26- Hayır, 
hayır! can köprücük kemiğine dayandığında. 27- “Okuyacak 
kim?” denilir. 28- Artık gerçeği anlar, bu ayrılıktır. 29- Ve 
bacak bacağa dolaştığında.. 30- O gün sevk Rabbinedir. 31- 
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Fakat, o (Ebu Cehil) ne tasdik etti ne de salat etti. 32- Lakin 
yalanladı ve yüz çevirdi. 33- Sonra böbürlenerek, çalım 
satarak ehline gitti. 34- Sana evladır (nihayette hasıl olan) 
hem de sana evladır. 35- Sonra sana evladır (lâyıktır) hem 
de sana  tam evla. 36- İnsan başıboş bırakılacağını mı 
sanıyordu? 37- Kendisi dökülen meniden bir nutfe değil 
miydi? 38- Sonra bir kan pıhtısı oldu, onu yarattı ve sonra 
şekil verdi. 39- ve ondan erkek ve dişi iki eş yarattı. 40- İşte 
o, ölüleri diriltmeye kâdir değil mi?  

 
Vakıa Suresi 

 

“®≥AÃªA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

‰®Ú≥‰À A‰gÍA Û“‰®Í≥A‰ÃÙªA ÍO)1 ( “̂‰IÍgBÚ∑ B‰»ÍN‰®Ù≥‰ÃÍª ‰oÊŒÚª)2 ( “̂‰®ÍØA‰i “̂‰zÍØB‰a)3 (

 ıBÈU‰i Â~ÊiÚ‹ÙA ÍOÏUÂi A‰gÍA)4 ( ıBÈn‰I ÂæB‰JÍÍVÙªA ÍOÏnÂI‰À)5 ( Á’F‰J‰« ÊO‰√BÚ∏ÚØ

 ıBÈR‰JÊƒÂø)6 ( ı“‰RÚº‰Q BÁUA‰ÀÊkÚA Ê¡ÂNÊƒÛ∑‰À)7 ( ÂLB‰ZÊuÚA F‰ø Í“‰ƒ‰¿ÊŒ‰¿ÙªA ÂLB‰ZÊuÚBÚØ

 Í“‰ƒ‰¿ÊŒ‰¿ÙªA)8 ( Í“‰¿‰◊Êr‰¿ÙªA ÂLB‰ZÊuÚA F‰ø Í“‰¿‰◊Êr‰¿ÙªA ÂLB‰ZÊuÚA‰À)9 ( ‰∆ÃÛ¥ÍIBÏnªA‰À

 ‰∆ÃÛ¥ÍIBÏnªA)10 ( ‰∆ÃÂIÏjÚ¥Â¿ÙªA ÚπÍ◊ÚªÀÛA)11 ( ¡̄ŒÍ®ÏƒªA ÍPBÏƒ‰U ǖ)12 ( ‰≈Íø “̂º̇ÂQ

 ‰îÍªÏÀÚ‹ÙA)13 ( ‰≈Õj̄Ía‡ÙA ‰≈Íø ËΩŒÍºÚ≥‰À)14 (‰√ÃÂyÊÃ‰ø ĭÂjÂm ”Úº‰ß Î“)15 (

 ‰îÍºÍIBÚ¥‰NÂø B‰»ÊŒÚº‰ß ‰îÍ◊Í∏ÏNÂø)16 ( ‰∆ÀÂfº̇‰bÂø Ë∆A‰fÙªÀ̄ Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß Â≤ÃÛÒ‰Õ)17 (

 î̆Í®‰ø Ê≈Íø p̆ÙBÚ∑‰À ‰µÕīB‰IÚA‰À ÎLA‰ÃÙ∑ÚBÍI)18 ( ‰∆ÃÛØl̄ÊƒÂÕ Ú‹‰À B‰»Êƒ‰ß ‰∆ÃÂßÏf‰vÂÕ Ú‹
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)19 ( ‰∆ÀÂjÏŒ‰b‰N‰Õ BÏ¿Íø Î“‰»Í∑BÚØ‰À)20 (Íø j̆ÊŒÚ  ¡̄ÊZÚª‰À ‰∆ÃÂ»‰NÊr‰Õ BÏ¿)21 ( ËiÃÂY‰À

 ËîÍß)22 ( ∆̄ÃÂƒÙ∏‰¿ÙªA ¤̄ÛªÊ¤º̊ªA ǣB‰RÊøÚBÚ∑)23 ( ‰∆ÃÛº‰¿Ê®‰Õ AÃÂ√BÚ∑ B‰¿ÍI Á’E‰l‰U

)24 ( BÁ¿ŒÍQÙB‰M Ú‹‰À AÁÃÊ̈ Úª B‰»ŒÍØ ‰∆ÃÂ®‰¿Ên‰Õ Ú‹)25 ( BÁøÚ›‰m BÁøÚ›‰m ı›ŒÍ≥ ‹̇ÍA)26 (

Í¿‰ŒÙªA ÂLB‰ZÊuÚA F‰ø î̄Í¿‰ŒÙªA ÂLB‰ZÊuÚA‰À î̄)27 ( ÎeÃÂzÊb‰ø ĭÊfÍm ǖ)28 (

 ÎeÃÂzÊƒ‰ø \̆ÙºÚ ‰À)29 ( ÎeÀÂfÊ¿‰ø ÏΩÍ£‰À)30 ( ÎLÃÛ∏Ên‰ø Î’F‰ø‰À)31 ( Î“‰»Í∑BÚØ‰À

 Î—‰ ÍRÚ∑)32 ( Î“‰ßÃÂƒÊ¿‰ø Ú‹‰À Î“‰ßÃÛÒÙ¥‰ø Ú‹)33 ( Î“‰ßÃÛØÊj‰ø t̆ÂjÛØ‰À)34 ( FÏ√ÍA

 Á’F‰rÊ√ÍA Ï≈Â«B‰√ÙB‰rÊ√ÚA)35 (ÊIÚA Ï≈Â«B‰ƒÙº‰®‰VÚØ AÁiBÚ∏)36 ( BÁIA‰jÊMÚA BÁIÂjÂß)37 (

 î̄Í¿‰ŒÙªA ÍLB‰ZÊuÚ‹)38 ( ‰îÍªÏÀÚ‹ÙA ‰≈Íø “̂º̇ÂQ)39 ( ‰≈Õj̄Ía‡ÙA ‰≈Íø “̂º̇ÂQ‰À)40 (

 ǣB‰¿ÈÍrªA ÂLB‰ZÊuÚA F‰ø ǣB‰¿ÈÍrªA ÂLB‰ZÊuÚA‰À)41 ( ¡̆ŒÍ¿‰Y‰À ¬̆ÃÂ¿‰m ǖ)42 (

 ¬̆ÃÂ¿ÊZ‰Õ Ê≈Íø È̆ΩÍ£‰À)43 (Ú∑ Ú‹‰À ÎeīB‰I Ú‹ ¡̆Õj̄)44 ( ÚπÍª‰g ‰ΩÊJÚ≥ AÃÂ√FÚ∑ Ê¡Â»Ï√ÍA

 ‰îÍØ‰jÊNÂø)45 ( ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA ÍSÊƒÍZÙªA ”Úº‰ß ‰∆ÀÌjÍvÂÕ AÃÂ√BÚ∑‰À)46 ( ‰∆ÃÛªÃÛ¥‰Õ AÃÂ√BÚ∑‰À

 ‰∆ÃÂQÃÂ®ÊJ‰¿Úª BÏ√ÍA‰’ BÁøBÚ§Íß‰À BÁIA‰jÂM BÏƒÛ∑‰À B‰ƒÊNÍø A‰hÍ÷ÚA)47 ( ‰∆ÃÛªÏÀÚ‹ÙA B‰√Â⁄F‰IE‰ÀÚA

)48 (Ú‹ÙA Ï∆ÍA ÊΩÛ≥ ‰≈Õj̄Ía‡ÙA‰À ‰îÍªÏÀ)49 ( ¬̆ÊÃ‰Õ ÍPBÚ¥ŒÍø ”ÚªÍA ‰∆ÃÂßÃÂ¿ÊV‰¿Úª

 ¬̆ÃÛºÊ®‰ø)50 ( ‰∆ÃÂIÈÍhÚ∏Â¿ÙªA ‰∆Ãª̊FÏzªA B‰»ÌÕÚA Ê¡Û∏Ï√ÍA Ï¡ÂQ)51 ( j̆‰V‰q Ê≈Íø ‰∆ÃÛºÍ∑‡

 ¬̆Ã≥̊‰k Ê≈Íø)52 ( ‰∆ÃÛÒÂJÙªA B‰»ÊƒÍø ‰∆Â¤ÍªB‰¿ÚØ)53 ( ¡̄ŒÍ¿‰ZÙªA ‰≈Íø Í…ÊŒÚº‰ß ‰∆ÃÂIīB‰rÚØ

)54 ( ¡̄Œ»̄ÙªA ‰LÊjÂq ‰∆ÃÂIīB‰rÚØ)55 ( ≈̄ÕÈÍfªA ‰¬ÊÃ‰Õ Ê¡Â»ÛªÂlÂ√ A‰h‰«)56 ( Â≈ÊZ‰√

 ‰∆ÃÛ≥ÈÍf‰vÂM Ú‹ÊÃÚºÚØ Ê¡Û∑B‰ƒÙ¥Úº‰a)57 ( ‰∆ÃÂƒÊ¿ÂM B‰ø Ê¡ÂNÊÕÚA‰jÚØÚA)58 ( Â…‰√ÃÛ¥ÛºÊb‰M Ê¡ÂNÊ√ÚA‰’
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 ‰∆ÃÛ¥ÍªB‰bÙªA Â≈ÊZ‰√ Ê¬ÚA)59 (‰À ‰PÊÃ‰¿ÙªA Â¡Û∏‰ƒÊŒ‰I B‰√ÊiÏfÚ≥ Â≈ÊZ‰√ ‰îÍ≥ÂÃJÊn‰¿ÍI Â≈ÊZ‰√ B‰ø

)60 ( ‰∆ÃÂ¿ÚºÊ®‰M Ú‹ B‰ø ǖ Ê¡Û∏‰◊ÍrÊƒÂ√‰À Ê¡Û∏ÚªB‰RÊøÚA ‰æÈÍf‰JÂ√ Ê∆ÚA ”Úº‰ß)61 ( ÊfÚ¥Úª‰À

 ‰∆ÀÂj∑̇‰h‰M Ú‹ÊÃÚºÚØ ”ÚªÀÛ‹ÙA Ú—ÚBÊrÏƒªA Â¡ÂNÊ¿Íº‰ß)62 ( ‰∆ÃÂQÂjÊZ‰M B‰ø Ê¡ÂNÊÕÚA‰jÚØÚA)63 (

ÏlªA Â≈ÊZ‰√ Ê¬ÚA Â…‰√ÃÂß‰iÊl‰M Ê¡ÂNÊ√ÚA‰’ ‰∆ÃÂßīA)64 ( Ê¡ÂNÙºÚ§ÚØ BÁøBÚÒÂY Â B‰ƒÙº‰®‰VÚª Â’F‰r‰√ ÊÃÚª

 ‰∆ÃÂ»∏̇Ú∞‰M)65 ( ‰∆ÃÂø‰jÊ̈ Â¿Úª BÏ√ÍA)66 ( ‰∆ÃÂøÀÂjÊZ‰ø Â≈ÊZ‰√ ÊΩ‰I)67 ( Â¡ÂNÊÕÚA‰jÚØÚA

 ‰∆ÃÂI‰jÊr‰M –Íhª̇A ‰’F‰¿ÙªA)68 ( ‰∆ÃÛªl̄ÊƒÂ¿ÙªA Â≈ÊZ‰√ Ê¬ÚA ∆̄ÊlÂ¿ÙªA ‰≈Íø Â ÃÂ¿ÂNÙª‰lÊ√ÚA Ê¡ÂNÊ√ÚA‰’

)69 ( ‰∆ÀÂjÛ∏Êr‰M Ú‹ÊÃÚºÚØ BÁUB‰UÛA Â B‰ƒÙº‰®‰U Â’Fr‰√ ÊÃÚª)70 ( œÍNª̇A ‰iBÏƒªA Â¡ÂNÊÕÚA‰jÚØÚA

 ‰∆ÀÂiÃÂM)71 ( ‰∆Â¤ÍrÊƒÂ¿ÙªA Â≈ÊZ‰√ Ê¬ÚA F‰»‰M‰j‰V‰q Ê¡ÂMÙB‰rÊ√ÚA Ê¡ÂNÊ√ÚA‰’)72 ( Â≈ÊZ‰√

 ‰≈ÕÃ̄Ù¥Â¿ÙºÍª BÁßB‰N‰ø‰À ı—‰jÍ∑Êh‰M B‰«B‰ƒÙº‰®‰U)73 ( ¡̄ÊmBÍI Ê\ÈÍJ‰nÚØ ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA ÚπÈÍI‰i)74 (

 ¬̄ÃÂVÌƒªA ©̄Í≥A‰Ã‰¿ÍI Â¡ÍnÙ≥ÛA Ú›ÚØ)75 ( Ë¡ŒÍ§‰ß ‰∆ÃÂ¿ÚºÊ®‰M ÊÃÚª Ë¡‰nÚ¥Úª Â…Ï√ÍA‰À)76 ( Â…Ï√ÍA

 Ë¡Õj̄Ú∑ Ë∆EÊjÛ¥Úª)77 ( ∆̆ÃÂƒÙ∏‰ø ÎPB‰NÍ∑ ǖ)78 ( ‰∆ÀÂjÏ»ÚÒÂ¿ÙªA ‹̇ÍA Â…Ìn‰¿‰Õ Ú‹

)79 ( ‰îÍ¿ÚªB‰®ÙªA ÈÍL‰i Ê≈Íø ËΩÕl̄Êƒ‰M)80 ( ‰∆ÃÂƒÍ«ÊfÂø Ê¡ÂNÊ√ÚA ÍSÕÍf‰ZÙªA A‰h‰»ÍJÚØÚA)81 (

 ‰∆ÃÂIÈÍhÚ∏ÂM Ê¡Û∏Ï√ÚA Ê¡Û∏Ú≥Êkī ‰∆ÃÛº‰®ÊV‰M‰À)82 ( ‰¬ÃÛ¥ÙºÂZÙªA ÍO‰̈ Úº‰I A‰gÍA Ú‹ÊÃÚºÚØ)83 (

 ‰∆ÀÂjÛ§Êƒ‰M ÎhÍ◊‰ƒŒÍY Ê¡ÂNÊ√ÚA‰À)84 ( ‰∆ÀÂjÍvÊJÂM Ú‹ Ê≈Í∏Úª‰À Ê¡Û∏ÊƒÍø Í…ÊŒÚªÍA ÂL‰jÙ≥ÚA Â≈ÊZ‰√‰À

)85 (Ú‹ÊÃÚºÚØ ‰îÍƒÕÍf‰ø ‰jÊŒÚ́  Ê¡ÂNÊƒÛ∑ Ê∆ÍA )86 ( ‰îÚ≥ÍeB‰u Ê¡ÂNÊƒÛ∑ Ê∆ÍA B‰»‰√ÃÂ®ÍUÊj‰M

)87 ( ‰îÍIÏjÚ¥Â¿ÙªA ‰≈Íø ‰∆BÚ∑ Ê∆ÍA BÏøÚBÚØ)88 ( ¡̆ŒÍ®‰√ ÂOÏƒ‰U‰À Ë∆B‰ZÊÕ‰i‰À Ë̀ ÊÀ‰jÚØ

)89 ( î̄Í¿‰ŒÙªA ÍLB‰ZÊuÚA Ê≈Íø ‰∆BÚ∑ Ê∆ÍA BÏøÚA‰À)90 ( ÍLB‰ZÊuÚA Ê≈Íø ÚπÚª Ë¬Ú›‰nÚØ
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 î̄Í¿‰ŒÙªA)91 ( ‰îÈÍªBÏzªA ‰îÍIÈÍhÚ∏Â¿ÙªA ‰≈Íø ‰∆BÚ∑ Ê∆ÍA BÏøÚA‰À)92 ( ¡̆ŒÍ¿‰Y Ê≈Íø ËæÂlÂƒÚØ

)93 ( ¡̆ŒÍZ‰U Û“‰ŒÍºÊv‰M‰À)94 ( î̄Í¥‰ŒÙªA Ôµ‰Y ‰ÃÂ»Úª A‰h‰« Ï∆ÍA)95 ( ¡̄ÊmBÍI Ê\ÈÍJ‰nÚØ

 ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA ÚπÈÍI‰i)96(

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Izâ veka’atilvâkı’ah. 2- Leyse livak’atihâ kâazibeh. 3- 
Hâfıdatün râfi’atün. 4- Izâ rüccetilardu reccen. 5- Ve 
büssetilcibâlü bessen. 6- Fekânet hebâaen münbessâ. 7- Ve 
küntüm ezvâcen selâse. 8- Feashâbülmeymeneti mâ 
ashâbülmeymeneh. 9- Ve ashâbülmeş’emeti mâ 
ashâbülmeş’emeh. 10- Vessâbikuûnessâbikuûn. 11- 
Ülâikelmukarrebûn. 12- Fiy cennâtinna’ıym. 13- Sülletün 
minel’e vveliyne. 14- Ve kaliylün minel’âhıriyn. 15- Alâ 
sürürin mevdûnetin. 16- Mütteki’iyne aleyhâ mütekaâbiliyn. 
17- Yetûfü aleyhim vildânün muhalledûne. 18- Bi’ekvâbin ve 
ebâriyka ve ke’sin min ma’ıyn. 19- Lâ yusadde’ûne anhâ ve 
lâ yünzifûn. 20- Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûne. 21- Ve 
lahmi tayrin mimmâ yeştehûn. 22- Ve hûrün ıynün. 23- 
Ke’emsâlillü’lüilmeknûn. 24- Cezâ en bimâ kânû ya’melûn. 
25- Lâ yesme’ûne fiyhâ lagven ve lâ te’siymen. 26- Illâ kıylen 
selâmen selâmâ. 27- Ve ashâbülyemiyni mâ ashâbülyemiyn. 
28- Fiy sidrin mahdûdin. 29- Ve talhın mendûdin. 30- Ve 
zıllin memdûdin. 31- Ve mâin meskûbin. 32- Ve fâkihetin 
kesiyretin. 33- Lâ maktû’atin ve lâ memnû’atin. 34- Ve 
fürüşin mefrû’ah. 35- Innâ enşe’nâhünne inşâen. 36- 
Fece’alnâhünne ebkâren. 37- Uruben etrâben. 38- 
Liashâbilyemiyn.39- Sülletün minel’evveliyne. 40- Ve sülletün 
minel’âhıriyn. 41- Ve ashâbüşşimâli mâ ashâbüşşimâl. 42- 
Fiy semûmin ve hamiymin. 43- Ve zıllin min yahmûmin. 44- 



204 

 

Lâ bâridin ve lâ keriym. 45- Innehüm kânû kable zâlike 
mütrefiyn. 46- Ve kânû yusırrûne alelhınsil’azıyn. 47- Ve 
kânû yekuûlûne eizâ mitnâ ve künnâ türâben ve izâmen 
einnâ lemeb’ûsûne. 48- Eveâbûünel’evvelûn. 49- Kul 
innel’evveliyne vel’âhiriyn. 50- Lemecmû’ûne ilâ miykaâti 
yevmin ma’lûm. 51- Sümme inneküm 
eyyüheddâllûnelmükezzibûne. 52- Leâkilûne min şecerin min 
zekkuûmin. 53- Femâliûne minhelbutûn. 54- Feşâribûne 
aleyhi minelhamiym. 55- Feşâribûne şürbel hiym. 56- Hâzâ 
nüzülühüm yev meddiyn. 57- Nahnü halaknâküm felevlâ 
tüsaddikuûn. 58- Efere’eytüm mâa tümnûn. 59- E’entüm 
tahlukuûnehû em nahnülhâlikuûn. 60- Nahnü kaddernâ 
beynekümülmevte ve mâ nahnü bimesbûkıyne. 61- Alâ en 
nübeddile emsâleküm ve nünşieküm fiy mâ lâ ta’lemûn. 62- 
Ve lekad alimtümünneşetel’ûlâ felevlâ tezekkerûn. 63- 
Efere’eytüm mâ tahrüsûn. 64- E’entüm tezre’ûnehû em 
nahnüzzâri’ûn. 65- Lev neşâaü lece’alnâhü hutâmen 
fezaltüm tefekkehûn. 66- Innâ lemugremûne. 67- Bel nahnü 
mahrûmûn. 68- Efere’eytümülmâelleziy teşrebûn. 69- 
E’entüm enzeltümûhü minelmüzni em nahnühmünzilûn. 70- 
Lev neşâü ce’alnâhü icâcen felevlâ teşkürûn. 71- 
Efere’eytümünnârelletiy tûrûn. 72- E’entüm enşe’tüm 
şeceretehâ em nah nülmünşi’ûn. 73- Nahnü ce’alnâhâ 
tezkireten ve metâ’an lilmukviyn. 74- Fesebbih bismi 
rabbikel’azıym. 75- Felâ uksimü bimevâkı’unnücûmi. 76- Ve 
innehü lekasemün lev ta’lemûne azıym. 77- Innehü 
lekur’ânün keriymün. 78- Fiy kitâbin meknûnin. 79- Lâ 
yemessühû illelmutahherûn. 80- Tenziylün min 
rabbil’âlemiyn. 81- Efebihâzelhadiysi entüm mudhinûne 82- 
Ve tec’alûne rızkaküm enneküm tükezzibûn. 83- Felevlâ izâ 
belegatilhulkuûme. 84- Ve entüm hıyneizin tenzurûne. 85- 
Ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tübsırûn. 86- 
Felevlâ in küntüm gayre mediyniyne. 87- Terci’ûnehâ in 
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küntüm sâdikıyn. 88- Fe’emmâ in kâne minelmukarrebiyne. 
89- Ferevhun ve reyhânün ve cennetü na’ıym. 90- Ve emmâ 
in kâne min ashâbilyemiyni. 91- Feselâmün leke min 
ashâbilyemiyn. 92- Ve emmâ in kâne minelmükezzibiyn 
eddâlliyne. 93- Fenüzülün min hamiymin.94- Ve tasliyetü 
cahıym. 95- Inne hâzâ lehüve hakkulyakıyn. 96- Fesebbıh 
bismi rabbikel’azıym.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- O vakıa, vuku bulduğu vakit. 2- Ki, onun vuku 
bulmasını yalanlayacak yoktur. 3- Alçaltıcıdır, yükselticidir. 4- 
Arz, şiddetle sarsıldığı, 5- Dağlar un ufak parçalandığı, 6- 
Toz duman haline gelince... 7- Ve sizler de üç sınıf 
olacaksınız. 8- Ashabu’l meymene, nedir ashabu’l 
meymene? 9- Ashabu’l meş’eme, nedir ashabu’l 
meş’eme?10- Sabikun, sâbikûndur. 11- İşte bunlar 
mukarrebun’dur. 12- Naîm cennetlerindedirler. 13- Çoğu 
öncekilerdendirler. 14- Birazı da sonrakilerdendir. 15- 
Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.. 16- Onlar 
üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. 17- 
Çevrelerinde ölümsüz gençler (vildanlar) dolaşır. 18- Testiler 
ve ibriklerle memba şarabından dolu kadehlerle.19- Bundan 
başları ağrımaz, akılları giderilmez sarhoş da olmazlar. 20- 
Seçip beğendiklerinden de meyve. 21- Canlarının çektiği kuş 
etleri. 22- İri gözlü huriler. 23- Saklı inciler gibi. 24- 
Yaptıklarına karşılık olarak verilir. 25- Orada ne boş bir söz 
ve günaha sokan bir laf işitmezler. 26- Söylenen, yalnızca 
“Selâm, selâm” dır. 27- Ashab-yemiyn, ne ashab-ı yemin?! 
28- Budanmış düzgün sidr ağacı içinde. 29- Meyveleri salkım 
salkım dizili muz ağaçları içinde. 30- Uzamış gölgelerde... 
31- Çağlayarak dökülen bir su da.  32- Ve sayısız meyveler 
içindedirler. 33- Tükenmezler ve yasaklanmazlar. 34- Ve 
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kabartılmış döşekler üstündedirler. 35- Biz onları apayrı 
biçimde yeni yarattık. 36- Onları bakireler kıldık. 37- Eşlerine 
düşkündürler ve yaşıttırlar… 38- Ashab-ı yemiyn içindir. 39- 
Bunların bir çoğu evvelkilerdendir. 40- Birçoğu da  
sonrakilerdendir. 41- Ashab-ı şimal (soldakiler) ne ashab-ı 
şimaldir?! 42- Bir ateş ve kaynar su içinde. 43- Kapkara 
dumandan bir gölge altındadırlar. 44- Serinlik de yok, fayda 
da. 45- Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahate 
dalmışlardı. 46- Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. 
47- Ve diyorlar: Biz öldüğümüz, toprak ve bir yığın kemik 
olduğumuz vakit hakikaten biz tekrar mı ba’s olunacak mıyız 
/ diriltilecek miyiz?  48- Evvelki atalarımız da mı? 49- De ki: 
Muhakkak hem evvelkiler, hem de sonrakiler. 50- Belli bir 
günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanacaklar. 51- 
Sonra, muhakkak… ey siz sapıklar, yalancılar! 52- Elbette 
zakkum ağacından yiyeceksiniz. 53- Ondan karınlarınızı 
dolduracaksınız. 54- Onun üstüne de kaynamış sudan 
içeceksiniz. 55- Susamış develerin suya saldırışı gibi 
içeceksiniz.. 56- Din günü onlara ziyafet budur. 57- Sizi biz 
yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?  58- Söyleyin 
öyleyse, döktüğünüz meni nedir? 59- Onu siz mi 
yaratıyordunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? 60- Aranızda 
ölümü biz takdir ettik. Bizim önümüze geçilmez. 61- Sizin 
şekillerinizi değiştirmeye ve bilmeyeceğiniz şekilde sizi 
yaratmaya kâdiriz. 62- And olsun ki, ilk yaratılışı bildiniz... O 
halde düşünsenize. 63- Şimdi bana ektiğinizi haber verin? 
64- Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa bitiren biz miyiz? 65- 
Dileseydik onu elbette çer çöp yapardık da şaşar pişman 
olurdunuz. 66- “Doğrusu bunu biz borç bilmişiz.” 67- Hayır, 
“Bizler mahrum bırakıldık” derdiniz. 68- Şimdi söyleyin 
bakalım içtiğiniz o suyu… 69- Onu buluttan siz mi indirdiniz? 
Yoksa indiren biz miyiz? 70- Dileseydik onu tuzlu yapardık. 
Şükretmeniz gerekmez mi? 71- Çakmakmakta 
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bulunduğunuz o ateşi tutuşturmaktasınız düşündünüz mü? 
72- Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan biz miyiz? 
73- Biz onu bir ibret ve istifade için yarattık. 74- O halde 
Rabbinin A’zam (çok özel) ismi ile tesbih et! 75- Hayır!.. 
Mevakın nücum’a yemin ederim. 76- Eğer bilirseniz, 
gerçekten bu yemin çok büyük bir yemindir. 77- Muhakkak  
O, Kur’ân’ı Kerim’dir. 78- Korunmuş, saklanmış bir 
Kitab’dadır. 79- Ona ancak temizlenenler dokunabilir. 80- O, 
âlemlerin Rabbinden indirmedir. 81- Şimdi siz bu hadisi mi 
küçümsüyorsunuz? 82- Rızkınız onu yalanlamaktır. 83- Hele 
can hulka (boğaza) dayandığı zaman… 84- Ve siz o zaman 
bakar durursunuz. 85- Biz ona sizden daha yakınızdır, lakin 
göremezsiniz. 86- Eğer siz ceza (karşılık) görmeyecek 
olsaydınız. 87- Şayet iddanızda  doğru iseniz onu geri 
çevirseniz ya!... 88- Eğer, yakin olan (mukarrebun)dan  ise. 
89- Artık ona rahatlık, hoş koku (reyhan) ve naîm cennetleri 
vardır. 90- Eğer sağcılardan (ashab-ı yeminlerden) ise. 91- 
“Sana sağcılardan selam var…” denilir. 92- Ama, eğer o kişi 
yalancılardan ve sapıtanlardan ise. 93- Artık ona kaynar 
sudan bir ziyafet vardır. 94- Ve cehennem ateşine maruz 
kalır.  95- Muhakkak ki bu kesin yaşanacak bir gerçektir. 96- 
Doğrusunu Allah herkesten daha iyi bilir. O halde Rabbinin 
büyük ismini “Aziym” tesbih et. 
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Neb’e (Amme) Suresi 
 

HJƒªA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ‰∆ÃÛª‰’F‰n‰N‰Õ Ï¡‰ß)1 ( ¡̄ŒÍ§‰®ÙªA H̄‰JÏƒªA ≈̄‰ß)2 ( ‰∆ÃÛ∞Íº‰NÊbÂø Í…ŒÍØ Ê¡Â« –Íhª̇ÚA

)3 ( ‰∆ÃÂ¿ÚºÊ®‰Œ‰m ›̇Ú∑)4 ( ‰∆ÃÂ¿ÚºÊ®‰Œ‰m ›̇Ú∑ Ï¡ÂQ)5 (ÙA Ω̄‰®ÊV‰√ Ê¡ÚªÚA AÁeB‰»Íø ‰~ÊiÚ‹

)6 ( AÁeB‰MÊÀÚA ‰æB‰JÍVÙªA‰À)7 ( BÁUA‰ÀÊkÚA Ê¡Û∑B‰ƒÙ¥Úº‰a‰À)8 ( BÁMB‰JÂm Ê¡Û∏‰øÊÃ‰√ B‰ƒÙº‰®‰U‰À

)9 ( BÁmB‰JÍª ‰ΩÊŒª̇A B‰ƒÙº‰®‰U‰À)10 ( BÁqB‰®‰ø ‰iB‰»ÏƒªA B‰ƒÙº‰®‰U‰À)11 ( Ê¡Û∏Ú≥ÊÃÚØ B‰ƒÊŒ‰ƒ‰I‰À

 AÁeA‰fÍq BÁ®ÊJ‰m)12 (‰À BÁUA‰jÍm B‰ƒÙº‰®‰U‰À BÁUBÏ«)13 ( ÍPA‰jÍvÊ®Â¿ÙªA ‰≈Íø B‰ƒÙª‰lÊ√ÚA‰À

 BÁUBÏV‰Q Á’F‰ø)14 ( BÁMB‰J‰√‰À ıBÈJ‰Y Í…ÍI ‰Xj̄ÊbÂƒÍª)15 ( BıØBÚ∞ÙªÚA ÎPBÏƒ‰U‰À)16 ( Ï∆ÍA

 BÁMBÚ¥ŒÍø ‰∆BÚ∑ Ω̄ÊvÚ∞ÙªA ‰¬ÊÃ‰Õ)17 ( BÁUA‰ÃÙØÚA ‰∆ÃÂMÙB‰NÚØ īÃÌvªA ǖ ÂcÚ∞ÊƒÂÕ ‰¬ÊÃ‰Õ)18 (

Â’F‰¿ÏnªA ÍO‰ZÍNÛØ‰À BÁIA‰ÃÊIÚA ÊO‰√BÚ∏ÚØ )19 ( BÁIA‰j‰m ÊO‰√BÚ∏ÚØ ÂæB‰JÍVÙªA ÍP‰jÈÍŒÂm‰À

)20 ( AÁeB‰uÊjÍø ÊO‰√BÚ∑ ‰¡Ïƒ‰»‰U Ï∆ÍA)21 ( ıBIF‰ø ‰îÍ́ BÒ̇ºÍª)22 ( F‰»ŒÍØ ‰îÍRÍIÚ‹

 BÁIBÚ¥ÊYÚA)23 ( BÁIA‰j‰q Ú‹‰À AÁeÊj‰I B‰»ŒÍØ ‰∆ÃÛ≥ÀÂh‰Õ Ú‹)24 ( Bı≥BÏnÚ́ ‰À BÁ¿ŒÍ¿‰Y ‹̇ÍA

)25 ( Bı≥BÚØÀ̄ Á’E‰l‰U)26 ( BÁIB‰nÍY ‰∆ÃÂUÊj‰Õ Ú‹ AÃÂ√BÚ∑ Ê¡Â»Ï√ÍA)27 ( AÃÂIÏhÚ∑‰À

 BÁIAÏhÍ∑ B‰ƒÍMB‰ÕFÍI)28 ( BÁIB‰NÍ∑ Â B‰ƒÊŒ‰vÊYÚA ÿ̆ÊŒ‰q ÏΩÛ∑‰À)29 ( Ê¡Û∑‰fÕl̄‰√ Ê≈ÚºÚØ AÃÛ≥ÀÂhÚØ

 BÁIA‰h‰ß ‹̇ÍA)30 ( AÁkBÚ∞‰ø ‰îÍ¥ÏNÂ¿ÙºÍª Ï∆ÍA)31 (BÁIB‰ƒÊßA‰À ‰µÍ÷E‰f‰Y) 32 ( ‰KÍßA‰ÃÚ∑‰À
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 BÁIA‰jÊMÚA)33 ( Bı≥B‰«Íe BÁmÙBÚ∑‰À)34 ( BÁIAÏhÍ∑ Ú‹‰À AÁÃÊ̈ Úª B»‰ŒÍØ ‰∆ÃÂ®‰¿Ên‰Õ Ú‹)35 (

 BÁIB‰nÍY Á’FÚÒ‰ß ÚπÈÍI‰i Ê≈Íø Á’E‰l‰U)36 ( B‰¿Â»‰ƒÊŒ‰I B‰ø‰À ~̄ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ÈÍL‰i

 BÁIBÚÒÍa Â…ÊƒÍø ‰∆ÃÛ∏ÍºÊ¿‰Õ Ú‹ ≈̄‰¿ÊYÏjªA)37 (‰¬ÊÃ‰Õ ıB∞̃‰u Û“Ú∏Í◊Úº‰¿ÙªA‰À Ầ ÀÌjªA Â¬ÃÛ¥‰Õ 

 BÁIA‰Ã‰u ‰æBÚ≥‰À Â≈‰¿ÊYÏjªA Â…Úª ‰∆ÍgÚA Ê≈‰ø ‹̇ÍA ‰∆ÃÂ¿º̇Ú∏‰N‰Õ Ú‹)38 ( Â¬ÊÃ‰ŒÙªA ÚπÍª‰g

 BÁIF‰ø Í…ÈÍI‰i ”ÚªÍA ‰h‰bÏMA ‰’F‰q Ê≈‰¿ÚØ Ìµ‰ZÙªA)39 (ÁJÕj̄Ú≥ BÁIA‰h‰ß Ê¡Û∑B‰√Êi‰hÊ√ÚA FÏ√ÍAB ‰¬ÊÃ‰Õ 

Êj‰¿ÙªA ÂjÛ§Êƒ‰Õ BÁIA‰jÂM ÂOÊƒÛ∑ œÍƒ‰NÊŒÚª B‰Õ ÂjÍØBÚ∏ÙªA ÂæÃÛ¥‰Õ‰À Â A‰f‰Õ ÊPÏfÚ≥ B‰ø Â’)40( 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Amme yetesâelûn. 2- Aninnebe’il azıymi. 3- Elleziy 

hüm fiyhi muhtelifûn. 4- Kellâ seya’lemûn. 5- Sümme kellâ 
seya’lemûn. 6- Elem nec’alil’arda mihâden. 7- Velcibâle 
evtâdâ. 8- Ve halaknâküm ezvacen. 9- Ve ce’alnâ 
nevmeküm sübâten. 10- Ve ce’alnelleyle libâsen. 11- Ve 
ce’alnennehâre maâşâ. 12- Ve beneynâ fevkaküm seb’an 
şidâden. 13- Ve ce’alnâ sirâcen vehhâcen. 14- Ve enzelnâ 
minelmu’sırâti mâen seccâcen. 15- Linuhrice bihî habben ve 
nebâten. 16- Ve cennâtin elfâfâ. 17- Inne yevmelfaslı kâne 
miykaâten. 18- Yevme yünfehu fiyssûri fete’tûne efvâcen. 
19- Ve fütihatissemâü fekânet ebvâben. 20- Ve 
süyyiretilcibâlü fekânet serâbâ. 21- Inne cehenneme kânet 
mirsâden. 22- Littâgıyne meâben. 23- Lâbisiyne fiyhâ 
ahkaâbâ. 24- Lâ yezûkuûne fiyhâ berden ve lâ şerâben. 25- 
Illâ hamiymen ve gassâkan. 26- Cezâen vifâkaâ. 27- 
Innehüm kânû lâ yercûne hısâben. 28- Ve kezzebû biâyâtinâ 
kizzâbâ. 29- Ve külle şey’in ahsaynâhü kitâbâ. 30- Fezûkuû 
felen neziydeküm illâ âzâbâ. 31- Inne lilmüttekıyne mefâzen. 
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32- Hadâika ve a’nâben. 33- Ve kevâ’ıbe etrâben. 34- Ve 
ke’sen dihâkaâ. 35- Lâ yesme’ûne fiyhâ lagven ve lâ 
kizzâbâ. 36- Cezâen min rabbike atâen hısâbâ. 37- 
Rabbissemâvâti vel’ardı ve mâ beynehüm errahmâni lâ 
yemlikûne minhü hitâbâ. 38- Yevme yukuûmürrûhu 
velmelâiketü saffâ lâ yetekellemûne illâ men ezine 
lehürrahmânü ve kaâle sevâbâ. 39- Zâlikelyevmülhakk 
femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ. 40- Innâ enzernâküm 
azâben kariybâ yevme yunzurulmer’u mâ kaddemet yedâhü 
ve yekuûlülkâfirû yâ leyteniy küntü türâbâ.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Neyi soruşturuyorlar? 2- O büyük haberden mi? 3- Bu 
gerçek hakkında ihtilafa düşüyorlar. 4- Hayır! Yakında 
bilecekler. 5- Hayır! Daha sonra yakında bilecekler. 6- Biz 
arzı beşik yapmadık mı? 7- Ve dağları da birer kazık. 8- 
Sizleri de çiftler halinde yarattık. 9- Uykuyu da size bir 
dinlenme yaptık. 10- Geceyi örtü yaptık. 11- Gündüzü de 
geçim zamanı yaptık. 12- Ve üstünüze yedi sağlamı bina 
eyledik. 13- Işık veren pırıl pırıl parlayan kandil koyduk. 14- 
Sıkışmış yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. 
15- Onunla taneler ve nebat. 16- Ve birbiri içine girmiş 
bahçeler çıkardık. 17- Şüphesiz fasıl “hüküm, ayırma” günü 
tayin edilen bir zamandır. 18- O gün Sûr’a üfürülecek ve 
bölük bölük gelirsiniz. 19- Ve Sema da açılır orada pek çok 
kapılar oluşur (olur). 20- Dağlar yürütülür sanki serap 
olmuştur. 21- Şüphesiz cehennem pusuda beklemektedir. 
22- Azgınların barınağıdır. 23- Orada çağlar boyu kalırlar.. 
24- Orada, ne bir serinlik ne de bir içecek tatmazlar. 25- 
ancak kaynar su ve irin tadarlar. 26- Uygun bir ceza (karşılık) 
olarak. 27- Şüphesiz ki onlar hesap gününü ummazlardı. 28- 
Ve ayetlerimizi yalanladıkça yalanladılar. 29- Her şeyi bir 
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kitab olarak ihsa etmiştik. 30- Tadın! Bundan sonra yalnızca 
azabınızı arttıracağız. 31- Şüphesiz muttakiler için umulanı 
buldukları yer vardır. 32- Bahçeler ve üzüm bağları. 33- 
Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar. 34- Dolu 
kaseler. 35- Orada işitmezler, Boş laf ve yalanlamaya ait 
söz. 36- Rabbinden karşılık olarak yeterli bir bağışı, 
mükâfatıdır.. 37- Semavat’ın arz’ın ve aralarındaki her şeyin 
Rabbidir. Rahmandır. O gün insanlar O’na karşı konuşmaya 
yetkili değillerdir. 38- Ruh ve melaike saf tuttuğu gün 
Rahman’ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar. 39- 
İşte bugün haktır. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol 
tutsun. 40- Şüphesiz yakın bir azap ile uyardık.  O gün kişi 
ellerinin ne takdim ettiğine bakacak. Ve kâfir: Keşke toprak 
olsaydım! Der. 

 
İnşikak Suresi 

 

∂B¥r√‹A —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ÊO¥̇‰rÊ√A Â’F‰¿ÏnªA A‰gÍA)1 ( ÊO¥̇ÂY‰À B‰»ÈÍI‰jÍª ÊO‰√ÍgÚA‰À)2 ( Â~ÊiÚ‹ÙA A‰gÍA‰À

 ÊPÏfÂø)3 ( ÊOº̇‰b‰M‰À B‰»ŒÍØ B‰ø ÊOÚ¥ÙªÚA‰À)4 ( ÊO¥̇ÂY‰À B‰»ÈÍI‰jÍª ÊO‰√ÍgÚA‰À)5 ( F‰Õ

‰»ÌÕÚA Í…ŒÍ≥Ú›Â¿ÚØ BÁYÊfÚ∑ ÚπÈÍI‰i ”ÚªÍA Ë̀ ÍeBÚ∑ ÚπÏ√ÍA Â∆B‰nÊ√Í‹ÙA B)6 ( ‰œÍMÀÛA Ê≈‰ø BÏøÚBÚØ

 Í…ÍƒŒÍ¿‰ŒÍI Â…‰IB‰NÍ∑)7 ( AÁ Ín‰Õ BÁIB‰nÍY ÂK‰mB‰ZÂÕ ‰≤ÊÃ‰nÚØ)8 ( Í…ÍºÊ«ÚA ”ÚªÍA ÂKÍºÚ¥Êƒ‰Õ‰À

 AÁiÀÂjÊn‰ø)9 ( Í j̄Ê»Ú£ ‰’E‰i‰À Â…‰IB‰NÍ∑ ‰œÍMÀÛA Ê≈‰ø BÏøÚA‰À)10 ( AÃÂßÊf‰Õ ‰≤ÊÃ‰nÚØ
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 AÁiÃÂJÂQ)11 ( AÁ Í®‰m ”ÚºÊv‰Õ‰À)12 ( AÁiÀÂjÊn‰ø Í…ÍºÊ«ÚA ǖ ‰∆BÚ∑ Â…Ï√ÍA)13 ( Ï≈Ú£ Â…Ï√ÍA

 ‰iÃÂZ‰Õ Ê≈Úª Ê∆ÚA)14 ( AÁ Ív‰I Í…ÍI ‰∆BÚ∑ Â…ÏI‰i Ï∆ÍA ”Úº‰I)15 ( µ̄Ú∞ÏrªBÍI Â¡ÍnÙ≥ÛA Ú›ÚØ

)16 ( ‰µ‰m‰À B‰ø‰À Ω̄ÊŒª̇A‰À)17 (ÍA j̄‰¿Ú¥ÙªA‰À ‰µ‰nÏMA A‰g)18 ( Ê≈‰ß Bı¥ÊJÚ  Ï≈ÂJÚ∑Êj‰NÚª

 µ̆‰JÚ)19 ( ‰∆ÃÂƒÍøÊ¤ÂÕ Ú‹ Ê¡Â»Úª B‰¿ÚØ)20 ( Ú‹ Â∆ÚAÊjÛ¥ÙªA Â¡»̄ÊŒÚº‰ß ‰Ÿj̄Û≥ A‰gÍA‰À

 ‰∆ÀÂfÂVÊn‰Õ)21 ( ‰∆ÃÂIÈÍhÚ∏ÂÕ AÀÂjÚ∞Ú∑ ‰≈ÕÍhª̇A Ω̄‰I)22 ( ‰∆ÃÂßÃÂÕ B‰¿ÍI Â¡ÚºÊßÚA Û A‰À

)23 (ÚA ÎLA‰h‰®ÍI Ê¡Â« ÂjÈÍr‰JÚØ ¡̆ŒÍª)24 ( ÍPB‰ZÍªBÏvªA AÃÛºÍÍ¿‰ß‰À AÃÂƒ‰øE ‰≈ÕÍhª̇A ‹̇ÍA

 ∆̆ÃÂƒÊ¿‰ø ÂjÊŒÚ́  ËjÊUÚA Ê¡Â»Úª)25( 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
 1- Izessemâünşakkat. 2- Ve ezinet lirabbihâ ve hukkat. 

3- Ve izel’ardu müddet. 4- Ve elkat mâ fiyhâ ve tehallet. 5- 
Ve ezinet lirabbihâ ve hukkat. 6- Yâ eyyühel’insânü inneke 
kâdihun ilâ rabbike kedhan femülâkıyh. 7- Fe’emmâ men 
ûtiye kitâbehü biyemiynihî. 8- Fesevfe yuhâsebü hısâben 
yesiyren. 9- Ve yenkalibü ilâ ehlihî mesrûrâ. 10- Ve emmâ 
men ûtiye kitâbehü verâe zahrihî. 11- Fesevfe yed’û 
sübûren. 12- Ve yaslâ sa’ıyrâ. 13- Innehü kâne fiy ehlihî 
mesrûrâ. 14- Innehü zanne en len yahûr. 15- Belâ inne 
rabbehü kâne bihî basıyrâ. 16- Felâ uksimü bişşefakı. 17- 
Velleyli ve mâ veseka. 18- Velkameri izetteseka. 19- 
Leterkebünne tabekan an tabak. 20- Femâ lehüm lâ 
yü’minûne. 21- Ve izâ kurie aleyhimülkur’ânü lâ yescüdûn. 
22- Belilleziyne keferû yükezzibûne. 23- Vallahü a’lemü bimâ 
yû’ûne. 24- Febeşşirhüm bi’azâbin eliym. 25- İllelleziyne 
âmenû ve amilûssâlihâti lehüm ecrün gayrü memnûn. 
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Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Sema yarıldığında. 2- Rabbine kulak verdiği ve boyun 

eğecek hale getirildiğinde. 3- Arz uzatılıp dümdüz 
edildiğinde. 4- İçinde olanları attığında. 5- Rabbini dinleyip 
boyun eğdiğinde. 6- Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine 
karşı çaba göstermektesin, Sonunda O’na varacaksın. 7- 
Kimin kitabı sağından verilirse. 8- Kolay bir hesapla hesaba 
çekilecek. 9- Ve mesrur olarak ailesine dönecektir. 10- Kimin 
de kitabı arkasından verilirse. 11- Yetiş ey ölüm! Diye 
çağıracak derhal yok olmayı isteyecektir. 12- Alevli ateşe 
girecektir. 13- Zira o, ailesi içinde şımarmıştı. 14- Muhakkak 
ki o, asla dönmeyeceğini zannetti. 15- Oysa! Gerçekten 
Rabbi onu görüyordu. 16- Şafağa yemin ederim. 17- Geceye 
ve toplayıp taşıdığı şeye. 18- Dolunay olan Ay’a. 19- Mutlaka 
siz  halden hale bürünürsünüz. 20- Böyle iken onlar acaba 
neden iman etmezler? 21- Onlar kendilerine Kur’an 
okununca secde etmiyorlar? 22- Aksine o kafir olanlar 
yalanlıyorlar. 23- Halbuki, Allah onların gizlediği şeyleri çok 
iyi bilir. 24- Artık onlara acı azabı müjdele!. 25- Yalnız iman 
edenler, salih amel işleyenler onlar için kesintisiz bir mükâfat 
vardır. 

 
Alak Suresi 

 

µº®ªA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ‰µÚº‰a –Íhª̇A ÚπÈÍI‰i ¡̄ÊmBÍI ÙA‰jÙ≥ÍA)1 ( µ̆Úº‰ß Ê≈Íø ‰∆B‰nÊ√Í‹ÙA ‰µÚº‰a)2( ÙA‰jÙ≥ÍA

 Â¬‰jÙ∑Ú‹ÙA ÚπÌI‰i‰À)3 ( Í̄¡ÚºÚ¥ÙªBÍI ‰¡º̇‰ß –Íhª̇A)4 ( Ê¡ÚºÊ®‰Õ Ê¡Úª B‰ø ‰∆B‰nÊ√Í‹ÙA ‰¡º̇‰ß)5 (



214 

 

 ”‰̈ ÙÒ‰ŒÚª ‰∆B‰nÊ√Í‹ÙA Ï∆ÍA ›̇Ú∑)6 ( ”‰ƒÊ̈ ‰NÊmA Â E‰i Ê∆ÚA)7 ( ”‰®ÊUÌjªA ÚπÈÍI‰i ”ÚªÍA Ï∆ÍA

)8 ( ”‰»Êƒ‰Õ –Íhª̇A ‰OÊÕÚA‰iÚA)9 (‰gÍA AÁfÊJ‰ß ”º̇‰u A)10 ( ”Úº‰ß ‰∆BÚ∑ Ê∆ÍA ‰OÊÕÚA‰iÚA

 ‘‰fÛ ÙA)11 ( ‘‰ÃÙ¥ÏNªBÍI ‰j‰øÚA ÊÀÚA)12 ( ”ª̇‰Ã‰M‰À ‰LÏhÚ∑ Ê∆ÍA ‰OÊÕÚA‰iÚA)13 ( Ê¡ÚªÚA

 ‘‰j‰Õ Ú A Ï∆ÚBÍI Ê¡ÚºÊ®‰Õ)14 ( Í“‰ŒÍuBÏƒªBÍI BÁ®Ú∞Ên‰ƒÚª Í…‰NÊƒ‰Õ Ê¡Úª Ê≈Í◊Úª ›̇Ú∑)15 ( Î“‰ŒÍuB‰√

Î“‰◊Í B‰a Î“‰IÍgBÚ∑) 16 ( Â…‰ÕÍeB‰√ Â™Êf‰ŒÙºÚØ)17 ( Ú“‰ŒÍ√B‰IÏlªA Â™Êf‰ƒ‰m)18 ( Ú‹ ›̇Ú∑

 ÊLj̄‰NÙ≥A‰À ÊfÂVÊmA‰À Â…Ê®ÍÍÒÂM)19( 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Ikre’ bismi rabbikelleziy halak. 2- Halakal’insâne min 

alak. 3- Ikre’ ve rabbükel’ekremü. 4- Elleziy alleme bilkalemi. 
5- Allemel’insâne mâ lem ya’lem. 6- Kellâ innel’insâne 
leyetgaâ. 7- En reâhüstagnâ. 8- Inne ilâ rabbikerrüc’â. 9- 
Ere’eytelleziy yenhâ. 10- Abden izâ sallâ. 11- Ere’eyte in 
kâne alel’hüdâ. 12- Ev emere bittakvâ. 13- Ere’eyte in 
kezzebe ve tevellâ. 14- Elem ya’lem biennallahe yerâ. 15- 
Kellâ lein lem yentehi lenesfe’an bin nâsıytin. 16- Nâsıyetin 
kâzibetin hâtıeh. 17- Felyed’u nâdiyehü. 18- Sened’ 
uzzebâniyeh. 19- Kellâ lâ tütı’hü vescüd vakterib.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2- O, insanı bir 
(alak’dan) aşılanmış yumurtadan yarattı. 3- Oku!...Rabbin, 
en büyük kerem sahibidir. 4- O, kalemle öğreten. 5- İnsana 
bilmediklerini belletti. 6- Gerçek şu ki, insan kendini kendine 
yeterli görerek azar. 7- Kendini müstağni gördüğü için. 8- 
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Kuşkusuz, dönüş Rabbinedir. 9- Gördün mü? Men ediyor. 
10- Bir kulu namaz da iken.. 11- Gördün mü! Ya o doğru 
yolda ise. 12- Yahut takvayı emrediyorsa! 13- Gördün mü Ya 
yalanlıyorsa, yüz çeviriyorsa… 14- Allah’ın gördüğünü bilmez 
mi? 15- Hayır, hayır!  Eğer vazgeçmezse, elbette alnını 
şiddetle yakalayıp çekeriz. 16- O yalancı, o hata yapan 
cahili. 17- Haydi çağırsın kavmini. 18- Biz de çağıracağız 
zebanileri. 19- Hayır! O’na uyma! Secde et ve yaklaş! 

 
Asr Suresi 

 

mÃjv®ªA —i

ÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI¡̄ŒÍY

 j̄Êv‰®ÙªA‰À)1 ( j̆ÊnÂa œ̄∞Úª ‰∆B‰nÊ√Í‹ÙA Ï∆ÍA)2 ( AÃÛºÍ¿‰ß‰À AÃÂƒ‰øE ‰≈ÕÍhª̇A ‹̇ÍA

 j̄ÊJÏvªBÍI AÊÃ‰uA‰Ã‰M‰À È̄µ‰ZÙªBÍI AÊÃ‰uA‰Ã‰M‰À ÍPB‰ZÍªBÏvªA)3( 
 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Vel’asri. 2- Innel’insâne lefiy husrin. 3- İllelleziyne 

âmenû ve amilûssâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav 
bissabr.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Yemin ederim o Asra. 2- Muhakkak ki insan, bir 
hüsran içindedir. 3- Bundan, ancak iman edenler iyi amel 
işleyenler birbirlerine Hakk’ı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye 
edenler müstesnadır. 
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Kadr Suresi 
 

if¥ªA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 īÊfÚ¥ÙªA Í“ÚºÊŒÚª ǖ Â B‰ƒÙª‰lÊ√ÚA FÏ√ÍA)1 ( īÊfÚ¥ÙªA Û“ÚºÊŒÚª B‰ø ÚπÕ‰iÊeÚA F‰ø‰À)2 ( Û“ÚºÊŒÚª

 j̆Ê»‰q Í±ÙªÚA Ê≈Íø ËjÊŒ‰a īÊfÚ¥ÙªA)3 (ÍØ Ầ ÀÌjªA‰À Û“Ú∏Í◊Úº‰¿ÙªA ÂæÏl‰ƒ‰M Ê¡»̄ÈÍI‰i ∆̄ÊgÍBÍI B‰»Œ

 j̆ÊøÚA È̄ΩÛ∑ Ê≈Íø)4 ( j̄ÊVÚ∞ÙªA ©̄ÚºÙÒ‰ø ”ÏN‰Y ‰œÍ« Ë¬Ú›‰m)5(

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Innâ enzelnâhü fiy leyletilkadr. 2- Ve mâ edrâke 
leyletülkadr. 3- Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. 4- 
Tenezzelülmelâiketü verrûhu fiyhâ bi’izni rabbihim min külli 
emrin. 5- Selâm hiye hattâ matla’ılfecr. 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Biz onu Kadir gecesinde inzal ettik. 2- Kadir gecesini 
sana bildiren nedir? 3- Kadir gecesi, bin aydan daha 
hayırlıdır. 4- O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh 
her bir işi için iner.” 5- Esenlik doludur Fecr’e kadar. 
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Zilzal Suresi 
 

æAlªlªA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 B‰»ÚªA‰lÙªk̄ Â~ÊiÚ‹ÙA ÍOÚªl̄ÙªÂk A‰gÍA)1 ( B‰»ÚªBÚ¥ÊQÚA Â~ÊiÚ‹ÙA ÍO‰U‰jÊaÚA‰À)2 (

 B‰»Úª B‰ø Â∆B‰nÊ√Í‹ÙA ‰æBÚ≥‰À)3( B‰«‰iB‰JÊaÚA ÂTÈÍf‰ZÂM ÎhÍ◊‰øÊÃ‰Õ )4 ( ”‰YÊÀÚA ÚπÏI‰i Ï∆ÚBÍI

 B‰»Úª)5 ( Ê¡Â»ÚªB‰¿ÊßÚA AÊÀ‰jÂŒÍª BÁMB‰NÊqÚA ÂpBÏƒªA ÂiÂfÊv‰Õ ÎhÍ◊‰øÊÃ‰Õ)6 ( ÊΩ‰¿Ê®‰Õ Ê≈‰¿‰ÚØ

 Â ‰j‰Õ AÁjÊŒ‰a Î—Ïi‰g ‰æBÚ¥ÊRÍø)7 ( Â ‰j‰Õ ıAÈj‰q Î—Ïi‰‰g ‰æBÚ¥ÊRÍø ÊΩ‰¿Ê®‰Õ Ê≈‰ø‰À)8(

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- İzâ zülziletil’ardu zilzâlehâ. 2- Ve ahrecetil’ardu 
eskaâlehâ. 3- Ve kaâlel’insânü mâlehâ. 4- Yevmeizin 
tühaddisü ahbârehâ. 5- Bienne rabbeke ehvâlehâ. 6- 
Yevmeizin yasdürünnâsü eştâten liyürev a’mâlehüm. 7- 
Femen ya’mel miskaâle zerretin hayren yerah. 8- Ve men 
ya’mel mikaâle zerretin şerren yerah.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Arz şiddetli bir sarsıntı ile sallandığı vakit…”2- Ve 
toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığın da,3- Ve insan ‘ne oluyor 
buna (bana)!’ dediği vakit.4- O gün arz bütün haberlerini 
anlatır.5- Rabbinin ona vahyetmesiyle.6- O gün insanlar 
amellerini görmeleri için darmadağınık gruplar halinde geri 
dönüp gelirler.7- Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu 
görür.8- Kim zerre miktarı şer işlemişse onu görür. 
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Rahman Suresi 1-10 ayet 
 

≈õjªA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 Â≈‰¿ÊYÏjªÚA)1 ( ‰∆EÊjÛ¥ÙªA ‰¡º̇‰ß)2 ( ‰∆B‰nÊ√Í‹ÙA ‰µÚº‰a)3 ( ‰∆B‰Œ‰JÙªA Â…‰¿º̇‰ß)4 (

 ∆̆B‰JÊnÂZÍI Âj‰¿Ú¥ÙªA‰À ÂoÊ¿ÏrªÚA)5 ( ∆̄A‰fÂVÊn‰Õ Âj‰VÏrªA‰À Â¡ÊVÏƒªA‰À)6 ( ‰’F‰¿ÏnªA‰À

‰y‰À‰À B‰»‰®ÚØ‰i ‰∆A‰lŒÍ¿ÙªA ‰©)7 ( ∆̄A‰lŒÍ¿ÙªA ǖ AÊÃ‰̈ ÙÒ‰M ‹̇ÚA)8 ( ‰∆Êk‰ÃªÙA AÃÂ¿ŒÍ≥ÚA‰À

 ‰∆A‰lŒÍ¿ÙªA AÀÂjÍnÊbÂM Ú‹‰À Í°ÊnÍ¥ÙªBÍI)9 ( ¬̄B‰√Ú›ÊÍª B‰»‰®‰y‰À ‰~ÊiÚ‹A‰À)10(

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Errahmânü. 2- Allemelkur’ân. 3- Halakal’insâne. 4- 
Allemehülbeyân.5- Eşşemsü velkamerü bihusbân. 6- 
Vennecmü veşsecerü yescüdân. 7- Vessemâe refe’ahâ ve 
veda’almiyzân. 8- Ellâ tatgav fiylmiyzân. 9- Ve ekıymülvezne 
bilkıstı ve lâ tuhsirûlmiyzân. 10- Vel’arda veda’ahâ lil’enâm.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Er-Rahman. 2- Kur’ân’ı öğretti. 3- İnsanı yarattı. 4- 
Ona beyanı (açıklamayı) öğretti. 5- Güneş ve Ay hesap ile 
hareket ederler. 6- Yıldız da, ağaç da secde ederler. 7- 
Semayı yükseltti ve mizana koydu. 8- Mizan’da (terazide) 
haddi aşmayın, 9- Ve mîzanı adaletle tutun ve mîzan’da 
eksiklik yapmayın. 10- Ve arz’ı yaratılmış mahluk için hazır 
hale koydu. 
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Kafirun Suresi 
 

∆ÀjØB∏ªA —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 ‰∆ÀÂjÍØBÚ∏ÙªA B‰»ÌÕÚA F‰Õ ÊΩÛ≥)1 ( ‰∆ÀÂfÂJÊ®‰M B‰ø ÂfÂJÊßÚA ‡)2 ( ‰∆ÀÂfÍIB‰ß Ê¡ÂNÊ√ÚA ‡‰À

ÂfÂJÊßÚA F‰ø) 3 ( Ê¡ÂMÊf‰J‰ß B‰ø ËfÍIB‰ß B‰√ÚA Ú‹‰À)4 ( ÂfÂJÊßÚA F‰ø ‰∆ÀÂfÍIB‰ß Ê¡ÂNÊ√ÚA ‡‰À)5 (

 ≈̄ÕÍe ‰œÍª‰À Ê¡Û∏ÂƒÕÍe Ê¡Û∏Úª)6(

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Kul yâ eyyühelkâfirûne. 2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûne. 3- 
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. 4- Ve lâ ene âbidün mâ 
abedtüm. 5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. 6- Leküm 
diynüküm veliye diyn.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- De ki: Ey Kâfirler!...”  2- Sizin tapmakta olduklarınıza 
ben de tapacak değilim,3- Siz de benim kulluk ettiğime 
tapmıyorsunuz.4- Sizin taptıklarınıza da ben tapacak 
değilim.5- Siz de benim ibadet ettiğime tapıyor değilsiniz.6- 
Sizin dininiz size, Benim dinim bana. 
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İhlas Suresi 
 

x›a‹A —iÃm

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 Ëf‰YÚA A ‰ÃÂ« ÊΩÛ≥)1 ( Âf‰¿ÏvªA ÚA)2 ( ÊfÚªÃÂÕ Ê¡Úª‰À ÊfÍº‰Õ Ê¡Úª)3 ( Ê¡Úª‰À

 Ëf‰YÚA ıAÃÛ∞ÂÛ∑ Â…Úª Ê≈Û∏‰Õ)4(

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- Kul hüvallahü ehad. 2- Allahüssamed. 3- Lem yelid ve 
lem yûled. 4- Ve lem yekün lehü küfüven ehad.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- De ki: O, Allah Ahaddır. 2- Allah Sameddir.3- O, 
doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.4- Ve O’nun hiçbir dengi 
yoktur. 

 
Felak Suresi 

 

µº∞ªA —iÃm 

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

 µ̄ÚºÚ∞ÙªA ÈÍL‰jÍI ÂgÃÂßÚA ÊΩÛ≥)1 ( ‰µÚº‰a B‰ø È̄j‰q Ê≈Íø)2 ( A‰gÍA µ̆ÍmBÚ́  È̄j‰q Ê≈Íø‰À
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 ‰KÚ≥‰À)3 (ÙªA ǖ ÍPB‰QB∞̇ÏƒªA È̄j‰q Ê≈Íø‰À ÍfÚ¥Â®)4 ( ‰f‰n‰Y A‰gÍA ÎfÍmB‰Y Ïj‰q Ê≈Íø‰À

)5( 

Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Kul e’ûzü birabbilfelak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve 

min şerri gaâsikın izâvekab. 4- Ve min şerrinneffâsâti 
fiyl’ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.  

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- De ki: Felak’ın Rabbine sığınırım.2- Yarattığı şeylerin 
şerrinden. 3- Karanlığı çöktüğü zaman, gecenin şerrinden. 4- 
Üfürükçülerin şerrinden. 5- Ve kıskandığı vakit kıskanç  
(hased) kişinin şerrinden. 

 
Nas Suresi 

 

pBƒªA —iÃm

≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI¡̄ŒÍYÏjªA 

 p̄BÏƒªA ÈÍL‰jÍI ÂgÃÂßÚA ÊΩÛ≥)1 ( p̄BÏƒªA ÍπÍº‰ø)2 ( p̄BÏƒªA Í…ÚªÍA)3 ( È̄j‰q Ê≈Íø

 p̄BÏƒ‰bÙªA p̄A‰ÃÊm‰ÃÙªA)4 ( p̄BÏƒªA īÀÂfÂu ǖ ÂpÃ̄Êm‰ÃÂÕ –Íhª̇A)5 ( Í“ÏƒÍVÙªA ‰≈Íø

 p̄BÏƒªA‰À)6( 
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Bismillâhirrahmânirrahîym 
1- Kul e’ûzü birabbinnâsi. 2- Melikinnâsi. 3- İlâhinnâsi. 4- 

Min şerrilvesvâsilhannâsi. 5- Elleziy yüvesvisü fiy sudûrinnâsi. 
6- Minelcinneti vennâs. 

 
Bismillâhirrahmânirrahîym 

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım,2-3- İnsanların 
Melikine ve ilâhına.4- Vesveseci (el-vesvasil hannas’ın) 
pusuya çekilenin şerrinden.5- Ki o, insanlara vesvese verir.6- 
Cinden ve insanlardan. 

 
 
 

Mecmuatu Salavatu Muhtara 
Seçilmiş Salavatlar 

—iBNã PAÃºu “ßÃ¿â

Ãº̊‰u AÃÂƒ‰øE ‰≈ÕÍhª̇A B‰»ÌÕÚA B‰Õ È̄œÍJÏƒªA ”Úº‰ß ‰∆Ãº̊‰vÂÕ Â…‰NÚ∏Í◊Úº‰ø‰À Ú A Ï∆Ḡ Í…ÊŒÚº‰ß A

BÁ¿ŒÍºÊn‰M AÃÂ¿ÈÍº‰m‰À.

 ∆̄ÊÃÚ∏ÙªA‰À Í“Ú∏Í÷Ú›‰¿ÙªA‰À ¯̀ A‰ÀÊiÚ‹ÙA ÂLA‰jÊZÍø Â…ÂYÀÂi Ê≈‰ø ”Úº‰ß È̄Ω‰u Ï¡Â»º̇ªÚA *

 ‰îÍº‰mÊjÂ¿ÙªA‰À Í’B‰ŒÍJÊ√ÚfiÙA Â¬B‰øḠ ‰ÃÂ« Ê≈‰ø ”Úº‰ß È̄Ω‰u Ï¡Â»º̇ªÚA * Ê≈‰ø ”Úº‰ß È̄Ω‰u Ï¡Â»º̇ªÚA

‰VÙªA Ω̄Ê«ÚC Â¬B‰øḠ ‰ÃÂ«‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA Í A ÍeB‰JÍß Í“Ïƒ] . ij∏M7 ÀC PAjø 100 —jø[

Â…ÛºÊ«ÚC ‰ÃÂ« B‰ø AÁfÏ¿‰ZÂø B‰√‰fÈÍŒ‰m BÏƒ‰ß Û A ‘‰l‰U.
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 ÊOÚ≥B‰y ÊfÚ≥ ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ǣE ”Úº‰ß‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß È̄Ω‰u Ï¡Â»º̇ªÚA

Í A ‰æÃÂm‰i B‰Õ ¯ Ù∑īÊeÚC ¯ ÚºŒÍY.

º̇ªÚA Í“ÏŒÍ√A‰iÃÌƒªA Ω̄ÊuÚfiÙA Í—‰j‰V‰q ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√Ú‹ÊÃ‰ø‰À B‰√ÍfÈÍŒ‰m ”Úº‰ß È̄Ω‰u Ï¡Â»

 ī‰ÃÌvªA Í≤‰jÊqÚC‰À Í“ÏŒÍ√B‰nÊ√‚̄ÙA Í“Ú¥ŒÍº‰bÙªA Ω̄‰zÙØÚC‰À Í“ÏŒÍ√B‰¿ÊYÏjªA Í“‰zÊJÚ¥ÙªA Í“‰®Ê¿Úª‰À

‰l‰a‰À Í“ÏŒ»̄Úª‚̄ÙA īA‰jÊmÚfiÙA ©̄‰JÊƒ‰ø‰À Í“ÏŒÍ√B‰¿ÊnÍVÙªA ÍKÍYB‰u Í“ÏŒÍ÷BÚ∞ÍÒÊuÍ‹ÙA ¬̄ÃÛºÂ®ÙªA ≈̄Í÷A

 ‰∆ÃÌŒÍJÏƒªA ÍO‰U‰i‰fÊ√A ≈̄‰ø Í“ÏŒÍƒÏnªA Í“‰VÊ»‰JÙªA‰À Í“ÏŒÍº‰®ÙªA Í“‰JÊMÌjªA‰À Í“ÏŒÍºÊuÚfiÙA Í“‰zÊJÚ¥ÙªA

‰f‰ß Í…ÍJÊZ‰u‰À Í…ÍªE ”Úº‰ß‰À Í…ÊŒÚº‰ß Ê¡ÈÍº‰m‰À È̄Ω‰u‰À Í…ÊŒÚªḠ‰À Â…ÊƒÍø Ê¡Â»ÚØ Í…Í÷A‰ÃÍª ‰OÊZ‰M ‰e

 È̄Ω‰u‰À ‰OÊŒ‰ƒÙØÚC Ê≈‰ø ÂS‰®ÊJ‰M ¬̄ÊÃ‰Õ ‰ïḠ ‰OÊŒ‰ŒÊYÚC‰À ÏO‰øÚC‰À ‰OÙ≥‰k‰i‰À ‰OÙ¥Úº‰a B‰ø

AÁ ÍRÚ∑ BÁ¿ŒÍºÊn‰M Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß‰À Í…ÊŒÚº‰ß Ê¡ÈÍº‰m‰À.

 ”‰nŒÍß‰À ”‰mÃÂø‰À ‰¡ŒÍ«A‰jÊIḠ‰À ˘̀ ÂÃ√‰À ‰¬‰eE‰À ÎfÏ¿‰ZÂø ”Úº‰ß È̄Ω‰u Ï¡Â»º̇ªÚA

ªA ‰≈Íø Ê¡Â»‰ƒÊŒ‰I B‰ø‰À‰îÍ®‰¿ÊUÚC Ê¡»̄ÊŒÚº‰ß Â…ÂøÚ›‰m‰À Í A ÂPA‰ÃÚº‰u ‰îÍº‰mÊjÂ¿ÙªA‰À ‰îÈÍŒÍJÏƒ.

 AÁfÏ¿‰ZÂø ÍPE Í“‰¿Í÷BÚ¥ÙªA Í—Ú›ÏvªA‰À Í“ÏøBÏNªA Í—‰ÃÊßÏfªA Í Íh‰« ÏL‰i Ï¡Â»º̇ªÚA

ÁeÃÂ¿ÊZ‰ø BÁøBÚ¥‰ø Â…ÊR‰®ÊIA‰À Ú“‰®ŒÍØÏjªA Ú“‰U‰iÏfªA‰À Ú“ÚºŒÍzÚ∞ÙªA‰À Ú“ÚºŒÍm‰ÃÙªA Â…‰MÊf‰ß‰À –Íhª̇A A

‰eB‰®ŒÍ¿ÙªA Â±ÍºÊbÂM Ú‹ ÚπÏ√Ḡ. 
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Mecmuatu Salavatu Muhtara 
Seçilmiş Salavatlar 

 
İnnallahe ve melaiketehu yusallune alennebiyyi ya 

eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellumu teslima. 
Allahumme salli ala men ruhahu mihrabu’l ervahi ve’l 

melaiketi ve’l kevni. Alluhumme salli alâ imamul enbiyai ve’l 
murselin. Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil cenneti 
ibadillahi’l mu’miniyn.  (Yedi defa veya 100 defa okunması 
tavsiye olunur.) 

Cezallahu anna seyyidiynâ muhammeden ma huve 
ehluhu. 

Allahumme salli alâ salli muhammedin ve alâ ali 
muhammedin kad dakat hiyleti edrikniy ya rasulullah.  

Allahumme salli alâ seyyidina ve mevlana muhammedin 
şecerate’l asli nuraniyyeti ve lemati’l kabzati errahmaniyyeti 
ve efdali’l halikati’l insaniyyeti ve’eşrefissuveri’l cismaniyyeti 
ve menbe’al esrari’l ilahiyyeti ve hazaini’l ulumi’l istifaiyyeti 
sahibu’l kabdati’l asliyyeti ve’r-rutbeti’l aliyyeti ve’l 
behçeti’sseniyyeti men en dereceti’n nebiyyune tahte livaihi 
fehum minhu ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ alihi ve 
sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte 
ilâ yevmin tebasu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi 
teslimen kesiren.  

Allahumme salli alâ muhammedin ve ademe ve nuhin ve 
ibrahime ve isa ve beynehum mine’n-nebiyyine ve’l 
murseliyn salavatullahi ve selamuhu ecmaiyn. 

Allahumme rabbe hazihi daveti tâammeti ve’s-salati’l 
kaimeti ati muhammeden el-vesiylete ve’l fazileh ve’d 
derecete refiah ve’b ashu makamen mahmuden ellezi 
vaattehu inneke la tuhlifu’l miad. 
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Davete el esmae li şeyh el ekber mevlana muhyiddin 
bin arabiyyu kaddesallahu sırrahu 

 
Muhyiddin ibn. Arabi’nin (k.s) 

esmau’l husna duasının Arapçası 

∑fiA cŒrºª ’B fiA —Ãße

 Èjm A pf≥ œIj®ªA ≈I ≈ÕfªA œŒä B√‹Ãø

¡̄ŒÍYÏjªA ≈̄‰¿ÊYÏjªA Í A ¡̄ÊnÍI

‰Õ Û ÚA B‰Õ Û ÚA B‰Õ Û ÚA B Ú‹‰À “̂‰ƒÍm Â ÂhÂaÙB‰M Ú‹ Â¬ÃÌŒÚ¥ÙªA Ìœ‰ZÙªA ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Û ÚA

 ‹̇ÍA Â ‰fÊƒÍß Â©Ú∞Êr‰Õ –Íhª̇A A‰g Ê≈‰ø ~̄ÊiÚ‹ÙA ǖ B‰ø‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ǖ B‰ø Â…Úª Ë¬ÊÃ‰√

ÛÒŒÍZÂÕ Ú‹‰À Ê¡Â»Ú∞Ùº‰a B‰ø‰À Ê¡»̄ÕÍfÊÕÚA ‰≈ÊŒ‰I B‰ø Â¡ÚºÊ®‰Õ Í…Í√ÊgÍBÍI ‹̇ÍA Í…Í¿ÙºÍß Ê≈Íø Î’Êœ‰rÍI ‰∆Ã

 ‰ÃÂ«‰À B‰¿Â»Û§Ù∞ÍY Â ÂeÂ¤‰Õ Ú‹‰À ‰~ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA Â…ÌŒÍmÊjÛ∑ ‰©Ím‰À ‰’F‰q B‰¿ÍI

 Â¡ŒÍ§‰®ÙªA ÌœÍº‰®ÙªA * BÁ¿Í÷FÚ≥ ¡̄ÙºÍ®ÙªA AÃÛªÀÛA‰À Û“Ú∏Í◊Úº‰¿ÙªA‰À ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ Â…√ÚA Û A ‰f»̄‰q

ÚªÍA Ú‹ Í°ÊnÍ¥ÙªBÍIÂ¡ŒÍ∏‰ZÙªA ÂlÕl̄‰®ÙªA ‰ÃÂ«‹̇ÍA ‰… *  Â¡ÍªB‰ß ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ –Íhª̇A Û A ‰ÃÂ«

 Â¡ŒÍYÏjªA Â≈‰¿ÊYÏjªA ‰ÃÂ« Í—‰eB‰»ÏrªA‰À ÍKÊŒ‰̈ ÙªA * ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ –Íhª̇A Û A ‰ÃÂ«

A ÂlÕl̄‰®ÙªA Â≈Í¿ÊŒ‰»Â¿ÙªA Â≈ÍøÊ¤Â¿ÙªA Â¬Ú›ÏnªA ÂpÀÌfÛ¥ÙªA ÛπÍº‰¿ÙªA ÂjÈÍJÚ∏‰NÂ¿ÙªA ÂiBÏJ‰VÙª

 ‰∆ÃÛ∑j̄ÊrÂÕ BÏ¿‰ß Í A ‰∆B‰ZÊJÂm * Â…Úª ÂiÈ̄Ã‰vÂ¿ÙªA ÂŸīB‰JÙªA ÂµÍªB‰bÙªA Û A ‰ÃÂ«

 ÂlÕl̄‰®ÙªA ‰ÃÂ«‰À ~̄ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ǖ B‰ø Â…Úª Â\ÈÍJ‰nÂÕ ”‰ƒÊnÂZÙªA Â’F‰¿ÊmÚ‹ÙA
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Â¡ŒÍ∏‰ZÙªA * ÍMÊ¤ÂM ÍπÙºÂ¿ÙªA ÚπÍªB‰ø Ï¡Â»º̇ªA Ω̄Û≥ Â™l̄Êƒ‰M‰À Â’F‰r‰M Ê≈‰ø ÚπÙºÂ¿ÙªA œ

 ÚπÏ√ÍA ÂjÊŒ‰bÙªA Ú∫Íf‰ŒÍI Â’B‰r‰M Ê≈‰ø ÌæÍhÂM‰À Â’F‰r‰M Ê≈‰ø ÌlÍ®ÂM‰À Â’F‰r‰M Ê≈Ï¿Íø ÚπÙºÂ¿ÙªA

 ËjÕÍfÚ≥ Î’Êœ‰q È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß * Ω̄ÊŒª̇A ǖ ‰iB‰»ÏƒªA ÂWÍªÃÂM‰À īB‰»ÏƒªA ǖ ‰ΩÊŒª̇A ÂWÍªÃÂM

 ‰≈Íø Ïœ‰ZÙªA ÂXj̄ÊbÂM‰À Â’F‰r‰M Ê≈‰ø Â∂ÂkÊj‰M‰À È̄œ‰ZÙªA ‰≈Íø ‰OÈÍŒ‰¿ÙªA ÂXj̄ÊbÂM‰À ÍOÈÍŒ‰¿ÙªA

ÎLB‰nÍY j̄ÊŒ‰̈ ÍI * ‰ÃÂ« ‹̇ÍA ‰…ÚªÍA Ú‹ –Íhª̇A Û A ‰ÃÂ« *  ,AÁf‰¿‰u AÁeÊjÚØ AÁfÍYA‰À BÁ»ÚªḠ

 Ëf‰YÚC AÁÃÛ∞Û∑ Â…Úª Ê≈Û∏‰Õ Ê¡Úª‰À ÊfÚªÃÂÕ Ê¡Úª‰À ÊfÍº‰Õ Ê¡Úª *π̂Õj̄‰q Â…Úª Ê≈Û∏‰Õ Ê¡Úª‰À ǖ 

AÁ ÍJÙ∏‰M Â ÊjÈÍJÚ∑‰À È̄æÌhªA ‰≈Íø ÔœÍª‰À Â…Úª Ê≈Û∏‰Õ Ê¡Úª‰À ÍπÙºÂ¿ÙªA.

 B‰Vº̇ªA‰À Â’B‰VÍMÊiÍ‹ÙA‰À Â’B‰UÏjªA ‰ÃÂ«‰À ,BÓŒÍ¿‰m Â…Úª Â≤j̄Ê®‰√ Ú‹ –Íhª̇A Û A ‰Ã‰«

B‰VÏƒªA‰À ÂX‰jÚ∞ÙªA Â…ÊƒÍø‰À ”Ú∏‰NÊrÂ¿ÙªA Í…ÊŒÚªḠ‰À ,”‰V‰NÙºÂ¿ÙªA‰À . ÚπÛªÚDÊmÚC ÚπÍ¿ÊmÍBÍI

ÚπÍnÙ∞‰ƒÍª Â…‰MÊj‰NÊaÍA –Íhª̇A ©̄ŒÍƒ‰¿ÙªA œ̄ªB‰®ÙªA Ω̄ŒÍº‰VÙªA ©̄ŒÍØÏjªA . Â…‰NÊv‰v‰NÊaA‰À

 Â…‰NÙº‰®‰U‰À ,Úπ‰√ÀÂe Î’Êœ‰q È̄ΩÛ∑ Ê≈‰ß Â…‰MÊe‰jÙØÚC‰À ,ÚπÍ¥Ùº‰a ©̄ŒÍ¿‰VÍª Â…‰NÊR‰®‰I‰À ,Ú∫j̄Ù∑ÍhÍI

Ï√H̄ÚØ ,ÚπÊŒÚªḠ ı›ÍuÃÂø BÁJ‰J‰m‰À ,ÚπÊŒÚº‰ß ı›ŒÍª‰e ÌΩ‰UÚC‰À ,Í’B‰¿ÊmÚfiÙA Â¡Ú§ÊßÚC Â…

 ÂKŒÍb‰Õ Ú‹ ,¡̄Í÷B‰ßÏfªA Âµ‰QÊÀÚC‰À ,¡̄Í÷A‰l‰®ÙªA Âj‰JÙ∑ÚC‰À ,Í’B‰ŒÊqÚfiÙA Âj‰bÙØÚC‰À ,¬̄B‰nÙ≥ÚfiÙA

 ≈̄‰ø Â¬B‰zÂÕ Ú‹‰À ,Í…ÊŒÚº‰ß ‰f‰¿‰NÊßA ≈̄‰ø Â±‰®Êz‰Õ Ú‹‰À ,Â…Êƒ‰ß Ìe‰jÂÕ Ú‹‰À ,Í…ÍI œÍUAÏjªA

 ,Í…ÊŒÚªḠ ÚD‰V‰NÙªA Ú‹ ‰ÃÂ« Ê≈‰ø B‰Õ ,Í…ŒÍUÊjÂø Â’B‰U‰i Â©ÍÒÚ¥Êƒ‰Õ Ú‹‰À ,Â…ÛºÍ÷B‰m ÂjÍ¥‰NÙ∞‰Õ Ú‹‰À

 œ̄ª ÊjÍ∞Ù́ A ,Â¬‰ÀBÚ¥ÂÕ Ú‹‰À Â©‰√B‰¿ÂÕ Ú‹‰À Â™‰kB‰ƒÂÕ Ú‹‰À ÂKÚºÊ̈ ÂÕ Ú‹‰À Â¬B‰zÂÕ Ú‹‰À Âj‰»Ù¥ÂÕ

ǖ ¯ ÍØB‰ß‰À ,Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA Ï¡‰« ¯ Í∞Ù∑A‰À ,B‰»ÈÍºÛ∑ œ̄IÃÂ√Âg ,Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA 
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 ÚπÍ¿ÊmÍBÍI‰À ,‰OÊ√ÚC ‹̇Ḡ ‰…ÚªḠ Ú‹ –Íhª̇A Û A ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√H̄ÚØ ,ÚπÊƒÍø –īA‰ÃÍU ÊLÈ̄jÚ≥‰À

 ‹̇Ḡ ‰…ÚªḠ Ú‹ ,ÂOÙº∑̇‰Ã‰M ÚπÊŒÚº‰ß‰À ,ÂOÙ¥º̇‰®‰M ÚπÍI‰À ,ÂOÙºÏm‰Ã‰M j̄‰JÙ∑ÚfiÙA ¡̄Ú§ÊßÚfiÙA

,ÚπÚª ÚπÕj̄‰q Ú‹ Ú∫‰fÊY‰À ,‰OÊ√ÚC ,ÍLB‰IÊiÚfiÙA ÌL‰i ‰OÊ√ÚC ÈÍL‰i B‰Õ ,Ú∫ÂjÊŒÚ́  ‰…ÚªḠ Ú‹‰À 

 ¯ ª̇A Í“ÏŒÍIÃÂIÌjªBÍI ÚπÛªÚDÊmÚC ,ÍLBÚ¥Í®ÙªA‰À Ã̄Ù∞‰®ÙªA ÂKÍYB‰u‰À ,ÍLBÚ≥È̄jªA ÂµÍNÊ®Âø‰À

 ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI Ú“Ïƒ‰VÙªA ¯ ÍºÍaÊfÂM‰À ,ÚπÍM‰iÊfÛ¥ÍI īBÏƒªA ‰≈Íø ¯ ‰ŒÍVÊƒÂM Ê∆ÚC B‰»ÍI ‰P‰e‰jÚ∞Ê√A B‰Õ

‰îÍ¿ÍYAÏjªA ‰¡‰YÊiÚC.

 ÂΩÊ«ÚC Ú∫īÃÂƒÍI ‰iB‰ƒ‰NÊmA ÍfÚ≥ ,~̄ÊiÚfiÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ÂiÃÂ√ ‰OÊ√ÚC ;ÂiÃÂ√ B‰Õ

 ǖ AÁiÃÂ√‰À ,¯ ÙºÚ≥ ǖ AÁiÃÂ√ œ̄ª ‰Ω‰®ÊV‰M Ê∆ÚC ÚπÛªÚDÊmÚC ,ÚπÍyÊiÚC‰À ÚπÍMA‰Ã‰¿‰m

A ǖ B‰»ÍI ‰’œÍz‰NÊmÚC ÊœÚ∑ ,–j̄‰v‰I ǖ AÁiÃÂ√‰À ,œÍ®Ê¿‰mÍ—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√Ìfª.

 ǖ ¯ Ê®ÚØÊiBÚØ ,ÂîÍ®‰NÊmÚC ÚπÍN‰¿Ú§‰®ÍI ,¡̄ŒÍ§‰®ÙªA t̄Êj‰®ÙªA ÌL‰i ‰OÊ√ÚC ;Â¡ŒÍ§‰ß B‰Õ

‰îÍZÍªBÏvªA Í“‰U‰i‰fÍI ¯ Ù¥ÍZÙªÚC‰À ,‰îÈÍŒÈÍºÍß.

 ÚπÊŒÚº‰ß‰À ,ÂOÙ∏Ïn‰¿‰M Ú∫ÍeÃÂVÍI‰À ,ÂOÊyÏj‰®‰M ÚπÍø‰jÚ∏Íª ;Â¡Õj̄Ú∑ B‰Õ

ÚØ ,ÂPÊf‰¿‰NÊßÍA ,ÚπÍMBÚ∑‰j‰I‰À ÚπÍN‰¿ÊY‰i Ê≈Íø ÏœÚº‰ß Êæl̄Ê√ÚC‰À ,ÚπÍN‰øA‰jÚ∏ÍI ¯ Êøj̄Ù∑ÚD

 ‰ΩÕl̄‰U ÚπÍN‰¿ÊY‰i Ê≈Íø ¯ ÙºÍ√ÚC‰À ,ÚπÍ÷B‰»‰I Ê≈Íø ¯ ÂnÙ∑A‰À ,Ú∫īA‰ÃÍU Ê≈Íø ¯ ÊIÈ̄jÚ≥‰À

ÚπÍ÷BÚÒ‰ß.

‰ß Ù°ÈÍº‰nÂM Ú‹‰À ,œÈÍ§‰Y ÊwÍ¥ÊƒÂM Ú‹‰À ,–ÈÍf‰a ÊjÈÍ®‰vÂM Ú‹ ;Â ÍJÚ∑ B‰Õ Ú‹ Ê≈‰ø ÏœÚº
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¯ ‰U‰i‰e ‰îÈÍŒÈÍºÍß ǖ Ω̄ÊßÚC‰À ,œÍøBÚ¥‰ø Ê≤È̄j‰q‰À ,–j̄Ù∑Íg Ê©ÚØÊiA‰À ,¯ Â¿‰YÊj‰Õ.

 ‰ÃÂ« B‰¿ÍI ¯ º̇ÂJ‰M Ú‹‰À ,¯ ‰®‰z‰M Ú‹‰À ¯ ‰®ÚØÊj‰M Ê∆ÚC Ú∫È̄ÃÛºÂ®ÍI ÚπÛªÚDÊmÚC ;œ̄ªB‰®‰NÂø B‰Õ

œÈÍƒÍø ”ÚºÊßÚC.

A ÚπÍMB‰Œ‰ZÍI ÚπÛªÚDÊmÚC ;Ìœ‰Y B‰Õ ÏœÚº‰ß Ê∆È̄Ã‰« ,ÂæÃÂZ‰M Ú‹‰À ÂæÀÂl‰M Ú‹ ¯ ª̇

 ǖ īA‰jÊIÚfiÙA ‰©‰ø ¯ Ùº‰®ÊUA‰À ,ı“‰JÈÍŒÚ  ı—BÚØ‰À ¯ Ø̇‰Ã‰M‰À ,ı“‰JÈÍŒÚ  ı—B‰Œ‰Y ¯ ÍŒÊYÚC‰À ,‰PÊÃ‰¿ÙªA

īA‰jÚ¥ÙªA īA‰e‰À B‰ŒÊ√ÌfªA īA‰e.

ÌŒÚ¥ÙªÚA ,ŏÙ∞‰√ È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß Â¡Í÷BÚ¥ÙªA ‰OÊ√ÚC ;Â¬ÃÌŒÚ≥ B‰Õ Á”ƒÊ®‰ø È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß Â¬Ã

 ÂΩÚ∞Ê̈ ‰Õ Ú‹‰À ,ÚπÈÍ¥‰ZÍI Â¬ÃÛ¥‰Õ‰À ,ÚπŒÍvÊ®‰Õ Ú‹‰À ÚπÂ®ŒÍÒÂÕ Ê≈Ï¿Íø ¯ Ùº‰®ÊUA ,È̆oÍY‰À

Ú∫j̄Ù∑Íg Ê≈‰ß.

 œÍøÊjÂU ¡̄ŒÍ§‰ß Ê≈Íø ¯ ÊvÈÍº‰a‰À ,ÚπÍNÚØÙC‰jÍI –È̄j‰y ”Úº‰ß Ê±Ò̇‰®‰M ;Â≈‰¿ÊY‰i B‰Õ

‰ø‰À ,ÂµŒÍ∞ÏrªA ÚπÏ√H̄ÚØ ,ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI ÊfÚ¥ÚØ ,ÚπÊŒÚªḠ ÚD‰V‰NÙªA‰À Ú∫B‰¿ÍY ‰ïḠ ‰≈Ú∑‰i Ê≈

µ̄ŒÍQ‰ÃÙªA ≈̄Ù∑ÌjªBÍI ÚπÏn‰¿‰M.

Ú∫A‰ÃÍm Í“‰¿ÊY‰i Ê≈‰ß ¯ ‰ŒÍƒÊ̈ ÂNÍª ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI ¯ Ê¿‰YÊiA ;Â¡ŒÍY‰i B‰Õ.

 ,ÂOÙªÚD‰m ÂhÚ∞ÊƒÂM Ú‹ ¯ ª̇A ÚπÍƒÍ÷A‰l‰a Ê≈Íø‰À ,ÂOÊJÚºÚ  ÚπÍ∏ÙºÂø Ê≈Íø ;ÛπÍº‰ø B‰Õ

¯ ÍÒÊßÚDÚØ ÂjÈÍQ‰¤ÂÕ Ú‹‰À ,ÚπÂvÍ¥ÊƒÂÕ Ú‹‰À ,Ú∫ÂlÍVÊ®ÂÕ Ú‹ Â…Ï√H̄ÚØ ,Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA ÚπÙºÂø 

Ú∫‰fÊƒÍß B‰¿ŒÍØ.
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 ,Ú∫j̄Ù∑ÍhÍª Â…Ù́ È̄jÚØ‰À ,¯ ÙºÚ≥ ÊjÈ̄»Ú  ,ÂpÊfÛ¥ÙªA ÂjÍ«BÒ̇ªA ‰OÊ√ÚC ;ÂpÀÌfÛ≥ B‰Õ

Í¿ÙºÍß ‰ïḠ BÁ¿ÙºÍß œ̄√Êek̄‰À ,¯ Â®Ú∞Êƒ‰Õ B‰ø ¯ Ê¿ÈÍº‰ß‰Àœ.

 ¡̄Ù§‰®ÙªA ‰jÍIB‰U B‰Õ ,Ú∫ÍfŒÍJ‰ß Ê≈Íø ‰≈ÕīBÏJ‰VÙªA ”Úº‰ß œÈÍƒÍßÚC ÚπÍMÏÃÛ¥ÍI ;ÂiBÏJ‰U B‰Õ

ÚπÍMÏlÍß ‰OÊZ‰M ËΩŒÍª‰g ,ÚπÍN‰¿Ú§‰®Íª Ë©ÍyB‰a ĭBÏJ‰U ÌΩÛ∏ÚØ ,¯ ÍnÚ∏ÙªA.

‰a Ê≈Íø Í—B‰̈ Ò̊ÙªA ‰≈ÊŒ‰I‰À ¯ ÊŒ‰I ÊΩÂY‰À ,ÚπÍ∞‰ƒÚ∏ÍI ¯ Ù∞ÂƒÙ∑A ;ÂjÈÍJÚ∏‰NÂø B‰Õ ÚπÍ¥Ùº

ÚπÍ÷B‰Õj̄ÊJÍ∏ÍI.

 Ú∫‰fÊƒÍß ‰∆ÃÂ«ÚDÚØ ,ÚπÍN‰ŒÍvÊ®‰¿ÍI ¯ ª̇Âh‰M Ú‹‰À ,ÚπÍN‰ßBÚÒÍI œ̄√ÏlÍßÚC ;ÂlÕl̄‰ß B‰Õ

ÚπÍ¥Ùº‰a ‰fÊƒÍß‰À.

 BÁIÈÍe‰¤Âø ¯ Ùº‰®ÊUA‰À ,Ú∫Ã̄Ù∞‰®ÍI œ̄√ÊjÂNÊmA‰À ÚπÍ¿ÙºÍZÍI œÈÍƒ‰ß Â±ÊßÛA ;Â¡ŒÍº‰Y B‰Õ

‰≈ÊŒ‰I ¯ ÊZ‰zÙ∞‰M Ú‹‰À ,ÚπÍ¥ÛºÂbÍIÚπÊÕ‰f‰Õ ‰≈ÊŒ‰I j̄‰JÙ∑ÚfiÙA ~̄Êj‰®ÙªA ‰¬ÊÃ‰Õ p̄BÏƒªA .

 ,–ÍfÊ¿‰ß‰À œÍ◊ÚÒ‰a‰À ,–j̄Ê»‰U‰À –È̄jÍm œ̄ªB‰ZÍI Â¡ÍªB‰®ÙªA ‰OÊ√ÚC ;Â¡ŒÍº‰ß B‰Õ

 ,ÂOÙØ‰jÊmÚC B‰ø‰À ÂOÊƒÚºÊßÚC B‰ø‰À ÂPÊi‰jÊmÚC B‰ø‰À ,ÂPÊjÏaÚC B‰ø‰À ÂOÊøÏfÚ≥ B‰ø œ̄ª ÊjÍ∞Ù́ BÚØ

ÍI Â¡ÚºÊßÚC ‰OÊ√ÚC B‰ø‰À‰OÊ√ÚC ‹̇Ḡ ‰…ÚªḠ Ú‹ ,È̄ Íø Í….

 œ̄ª ‰¡Û∏ÊZ‰M Ê∆ÚC B‰»‰NÊƒÚ¥ÊMÚDÚØ ‰’B‰ŒÊqÚfiÙA Í…ÍI ‰OÊ¿Ú∏ÊYÚC B‰¿ÍI ÚπÛªÚDÊmÚC ;Â¡ŒÍ∏‰Y B‰Õ

Í…ŒÍØ ÚπÊŒÚªḠ ÂOÊJÍ́ ‰i‰À ÚπÂNÙªÚD‰m B‰¿ŒÍØ Í“‰IB‰U‚̄ÙBÍI.

 ÍLA‰h‰ß Ê≈Íø‰À ,ÍeB‰JÍ®ÙªA ¡̄ÍªBÚ§‰ø Ê≈Íø ¯ Ê¿ÈÍº‰m ;Â¬Ú›‰m B‰Õ ǣA‰ÃÊ«ÚC Ê≈Íø‰À ,j̄ÊJÚ¥ÙªA
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Í“‰øB‰ŒÍ¥ÙªA ¬̄ÊÃ‰Õ.

 ǖ ¯ Ï¿‰«ÚC B‰ø‰À ,¯ Ú≥BÚØ‰À –È̄j‰y Ê¡‰YÊiA‰À ,Í≤ÊÃ‰bÙªA ‰≈Íø œÈÍƒÈÍøÚC ;Â≈ÍøÊ¤Âø B‰Õ

Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA.

 BÁøÃÂvÊ®‰ø ÚπÍN‰ßBÚ  ǖ ¯ Ùº‰®ÊUA‰À ,Ú∫B‰yī ‰ïḠ ¯ ÊŒ‰u B‰ƒÍI ÊhÂa ;Â≈Í¿ÊŒ‰»Âø B‰Õ

Ã̄ÍIÚπÍN‰ÕÚ‹.

 Î’Êœ‰q È̄ΩÛ∑ Ïj‰q ¯ Í∞Ù∑ÍA ,Î’Êœ‰q ÏΩÛ∑ B‰»ÍI ‰OÙ¥Úº‰a ¯ ª̇A Í—‰iÊfÛ¥ÙªBÍI ;ÂµÍªB‰a B‰Õ

‰îÍ¿ÍYAÏjªA ‰¡‰YÊiÚC B‰Õ ,ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI.

 ¯ Úº‰®ÊV‰M Ê∆ÚC ÚπÛªÚDÊmÚC ,æ̆B‰RÍø j̄ÊŒÚ́  ”Úº‰ß Í’B‰ŒÊqÚfiÙA ÂŸīB‰I ‰OÊ√ÚC ;ÂŸīB‰I B‰Õ

 ‰îÍ≥ÍeBÏvªA ‰≈ÍøÚ∫‰fÊƒÍß ‰≈ÕīÀÂjÊJ‰¿ÙªA.

 ‰¬ÊÃ‰Õ œÍ¥ÛºÂa‰À œÍ¥Ùº‰a Ê≈ÍnÊYÚDÚØ ,Î—‰iÃÂu ≈̄‰nÊYÚC ǖ ¯ ‰MÊiÏÃ‰u ;ÂiÈ̄Ã‰vÂø B‰Õ

Í“‰øB‰ŒÍ¥ÙªA.

 ‰≈ÍnÊZÂM Ê∆ÚC ÚπÛªÚDÊmÚC Í’B‰ŒÊqÚfiÙA ”Úº‰ß B‰»ÍI ‰PÊiÏfÚ≥ ¯ ª̇A Í—‰iÊfÛ¥ÙªBÍI ;ÂjÕÍfÚ≥ B‰Õ

Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA ǖ –īÊÃÚÚ∫īA‰fÙ≥ÚC Í’ÃÂm Ê≈Íø ¯ ÈÍVÍ√‰À ,œ̄√ÊÃ‰ß ‰∆ÃÛ∏‰M‰À ,.

 ,ÚπÍ÷BÚ∞ÍrÍI ¯ Í∞ÊqA‰À ,Ú∫‰’BÚÒ‰ß ÏœÚº‰ß Ê©ÍmÊÀÚC‰À ,Ú∫B‰ƒÍ̈ ÍI ¯ ÍƒÙ́ C ;ÌœÍƒÚ́  B‰Õ

ÚπÍ÷Ú›‰I Ê≈Íø œ̄√ÊhÍßÚC‰À.

Ù∏Âq ¯ Ê¿»̄ÙªÚDÚØ ,Â…º̊Û∑ ÂjÊŒ‰bÙªA Ú∫Íf‰ŒÍI‰À ,Â…º̊Û∑ ÂfÊ¿‰ZÙªA ÚπÚª ;ÂfŒÍ¿‰Y B‰Õ ‰j
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Ú∫B‰¿Ê®‰√.

 Ú‹‰À ÚπÍ¿ÙºÍß Ê≈Íø Ë’Êœ‰q ÂPÃÛ∞‰Õ Ú›ÚØ ÂeÃÂUÂÃÙªA Ú∫ÍfÊV‰¿ÍI ÌfÂ¿‰M ;ÂfŒÍV‰ø B‰Õ

ÚπÊŒÚº‰ß ¯ ÊRÂÕ‰À ,Ú∫ÂfÈÍV‰¿ÂÕ‰À ,ÚπÂmÈÍfÚ¥ÂÕ Ê≈Ï¿Íø ¯ Úº‰®ÊUA ,Ú∫ÂeÀÂ¤‰Õ.

ÊfÚªÃÂM Ê¡Úª‰À ÊfÍº‰M Ê¡Úª Âf‰¿ÏvªA ÂeÊjÚ∞ÙªA Âf‰YÚfiÙA Û A ‰OÊ√ÚC ;Âf‰YÚC B‰Õ Ê≈Û∏‰Õ Ê¡Úª‰À 

BÁ®ŒÍƒ‰ø BÁƒÊvÍY‰À ,AÁkÊjÍY‰À BÁnÍ√Ê¤Âø‰À ,AÁiB‰U œ̄ª Ï¡Â»º̇ªA ≈̄Û∑ ,Ëf‰YÚC AÁÃÛ∞Û∑ ÚπÚª.

 ,Ë’Êœ‰q Ú∫‰fÊ®‰I Ú‹‰À Ë’Êœ‰q ÚπÚºÊJÚ≥ Ú›ÚØ Î’Êœ‰q È̄ΩÛ∑ ÂjÊMÀ̄ ‰OÊ√ÚC ;ÂjÊMÀ̄ B‰Õ

œÍøBÏÕÚC ‰jÊŒ‰a ÊΩ‰®ÊUA‰À œ̄ª AÁjÊŒ‰a –j̄ÊøÚC Ú“‰JÍ≥B‰ß ÊΩ‰®ÊUAÚ∫BÚ¥ÙªÚC ‰¬ÊÃ‰Õ .

 ǖ “̂‰ŒÍØB‰a Í…ÊŒÚº‰ß ”Ú∞ÊbÂM Ú‹‰À ,Ë¬ÊÃ‰√ Ú‹‰À “̂‰ƒÍm Â ÂhÂaÙD‰M Ú‹ Ê≈‰ø B‰Õ ;Âf‰¿‰u B‰Õ

–īB‰»‰√‰À œ̄ºÊŒÚª‰À ,¯ Ú§Ù¥‰Õ‰À œÍøÊÃ‰√ ǖ ¯ Ù§Ú∞ÊYÍA ,j̄ÊZ‰JÙªA‰À È̄j‰JÙªA ÍPB‰¿ÛºÛ£.

‰À ,œÍaA‰jÂu Ê¡‰YÊiA‰À ,œ̄MÊÃ‰u Ê©‰¿ÊmA ;Â©ŒÍ¿‰m B‰Õ B‰Õ ,œÍ÷B‰ßÂe ÊKÍUÚC

ÂKŒÍVÂø B‰Õ ;Â©ŒÍ¿‰m.!!

 Â…º̊Û∑‰À ,Ú∫ÂjÊøÚC Í…ŒÍØ ‰hÚ∞‰√‰À ,ÚπÂ¿ÙºÍß Î’Êœ‰q È̄ΩÛ∏ÍI Ú¢B‰YÚC ÊfÚ≥ ;Â Ív‰I B‰Õ

¡̄Õj̄Ú∏ÙªA Úπ»̄ÊU‰ÃÍI œÈÍƒ‰ß Ê~j̄Ê®ÂM Ú‹‰À ,ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI ÏœÚªḠ ÊjÛ§Ê√BÚØ ,ÚπÍƒÊŒ‰®ÍI.

Ê≈Íø œ̄I Â≤ÚCÊiÚC ‰OÊ√ÚC ;Â≤ÀÂ⁄‰i B‰Õ BÚ∞ÚÒ‰ß B‰ø ÚπÂNÚØÙC‰i Ú‹ÊÃÚª‰À ,œÈÍøÛC‰À œ̄IÚC 

¯ ‰NÊŒÚÒÊßÚC B‰ø ¯ ÊvÍ¥ÊƒÂM Ú‹‰À ,ÏœÚº‰ß Úπ‰N‰¿Ê®Í√ Ê¡ÈÍ¿‰NÚØ ,ÏœÚº‰ß.

 Ú‹ ÂSÊŒ‰Y Ê≈Íø‰À Â¡ÚºÊßÚC ÂSÊŒ‰Y Ê≈Íø È̄œÍ∞‰bÙªA ÚπÍ∞ÙÒÛºÍI œ̄I Ê±ÍÒÙªÚA ;Â±ŒÍÒÚª B‰Õ
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ÍLÃÂŒÂ̈ ÙªA Â¬›̇‰ß ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√Ḡ Â¡ÚºÊßÚC.

 B‰ø‰À ,–ÍfÚª‰À‰À ,œ̄ªB‰ø‰À ,œÍºÊ«ÚC‰À ,œÍnÙ∞‰√ ǖ ¯ Ù§Ú∞ÊYA ;Û•ŒÍ∞‰Y B‰Õ

 ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA Í…ÍI ‰OÙ§Í∞‰Y B‰¿ÍI ,‘ÁgÚC Ê≈Íø ,Â…Êƒ‰ß ÂOÊJÍ́  B‰ø‰À ,Í…ŒÍØ ÂPÊj‰z‰Y

ËjÕÍfÚ≥ Î’Êœ‰q È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ÚπÏ√Ḡ ,Ï≈»̄ŒÍØ B‰ø‰À ‰~ÊiÚfiÙA‰À.

œ̄IÃÂ√Âg œ̄ª ÊjÍ∞Ù́ A ;ÂiÃÛ∞Ú́  B‰Õ ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√Ḡ ,¯ ÊZ‰zÙ∞‰M Ú‹‰À ,œ̄IÃÂŒÂß ÊjÂNÊmA‰À ,

Â¡ŒÍYÏjªA ÂiÃÛ∞‰̈ ÙªA.

 ÊΩ‰®ÊUA‰À Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA ǖ AÓeÂÀ‰À ı“‰¿ÊY‰i ÚπÊƒÍø œ̄ª ÊΩ‰®ÊUA ;ÂeÀÂe‰À B‰Õ

‰îÍƒÍøÊ¤Â¿ÙªA ÍLÃÛºÛ≥ ǖ ı—Ïe‰Ã‰ø œ̄ª.

 ‰≈Íø ¯ Ùº‰®ÊUA ;ÂfŒÍV‰¿ÙªA t̄Êj‰®ÙªA A‰g B‰Õ ,Ú∫ÍfÊ¿‰ZÍI ‰îÍZÈÍJ‰nÂ¿ÙªA

 œÈÍƒÍßÚC‰À ,ǣB‰u‡ÙA‰À È̄ÀÂfÂ̈ ÙªBÍI‰À ,īB‰»ÏƒªA ‰≤A‰jÙ ÚC‰À Ω̄ÊŒº̇ªA ‰’B‰√E ÚπÚª ‰≈ÕÍfÈÍV‰¿Â¿ÙªA‰À

ÚπÍª‰g ”Úº‰ß.

 ,ÂfŒÍ®Â¿ÙªA‰À ÂŸÍfÊJÂ¿ÙªA ‰OÊ√ÚC‰À ,ÂfÕj̄ÂM B‰¿Ú∑ ‰’B‰ŒÊqÚfiÙA ‰PÙC‰f‰I ‰OÊ√ÚC ;ÂŸÍfÊJÂø B‰Õ

B‰¿Íª ÂæBÏ®Ú∞ÙªÚA ©̄ŒÍ¿‰U ǖ Ú“‰ŒÍØB‰®ÙªA‰À ,Í—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA –̄‰jÊŒ‰a ¯ Ù≥ÂkÊiBÚØ ,ÂfÕj̄ÂM 

īÃÂøÛfiÙA .‰–Ú‹ÊÃ‰ø B‰Õ!

 Ú“ÏZÈÍvªA ÚπÛªÚDÊmÚC Î—Ïj‰ø ‰æÏÀÚC B‰»‰MÙC‰f‰I B‰¿Ú∑ Í’B‰ŒÊqÚfiÙA ÂfŒÍ®Âø ‰OÊ√ÚC ;ÂfŒÍ®Âø B‰Õ

ǣA‰ÃÊYÚfiÙA ‰ΩŒÍº‰U‰À ,ǣB‰¿ÙªA ǖ.
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ÂKŒÍ≥‰i B‰Õ ,ÚπÍºÊzÚ∞ÍI ¯ Ù∞ÂƒÙ∑A‰À ,ÚπÍNÚ B‰ŒÍZÍI ¯ ÍßÊiA‰À ,ÚπÍNÏŒÍ≥ÂjÍI ¯ ÊmÂjÊYA ;

Ú∫j̄ÊŒÚ́  ‰ïḠ ¯ ÙºÍ∏‰M Ú‹‰À.

 ‰OÊŒ‰VÊ√ÚC‰À ‰OÊŒ‰ßA‰i B‰ø ”Úº‰ß ÂjÙ∏ÌrªA ÚπÚª‰À ÂiÃÛ∏ÏrªA ‰OÊ√ÚC ;ÂiÃÛ∏‰q B‰Õ

Í÷Ú‹‡Í ‰≈Õj̄Í∑BÏrªA ‰≈Íø ¯ Úº‰®‰U ,‰OÊŒÚ¥ÊIÚC‰À ‰OÊŒ‰ƒÙØÚC‰À ‰≈ÕÍfÍøB‰ZÙªA ‰≈Íø‰À ,Úπ

ÚπÍ÷B‰¿Ê®‰ƒÍª.

 ,AÁfŒÍ¿‰Y ,AÁlÕl̄‰ß ,BÓŒÍy‰i ,Bı¥ÕÈÍfÍu BÓŒÍ¥‰M ,AÁfŒ»̄‰q ¯ ÊR‰®ÊIA ;ÂSÍßB‰I B‰Õ

AÁiÃÂJÊZ‰ø ,BÁøÏjÚ∏Âø ,AÁiÀÂjÊn‰ø ,BıÒÍJ‰NÊ̈ Âø.

ÈÍºÛ∑ ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ÂTj̄‰M‰À ,B‰»ÊŒÚº‰ß Ê≈‰ø‰À ‰~ÊiÚfiÙA ÂTj̄‰M ‰OÊ√ÚC ;ÂTīA‰À B‰Õ ,B‰»

BÁ¿ÙºÍY‰À BÁ¿ÙºÍß ¯ ÊQÈ̄i‰ÃÚØ ,‰OÙ¥Úº‰a B‰ø ‰©ŒÍ¿‰U‰À .‰îÍQīA‰ÃÙªA ‰jÊŒ‰a B‰Õ!

 AÁf‰IÚC Ú∫‰jÙ∑Íg‰À Ú∫‰jÙ∏Âq ¯ Ê¿»̄ÙªÚC‰À ,Ú∫ÍeÃÂVÍI ı“‰JÈÍŒÚ  ı—B‰Œ‰Y ¯ ÍŒÊYÚC ;œÍŒÊZÂø B‰Õ

‰ß ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI ¯ Í≥‰À ,ı“‰ƒ‰n‰Y B‰ŒÊ√ÌfªA ǖ ¯ ÍME‰À ,¯ ‰NÊŒÚ¥ÊIÚC B‰øīBÏƒªA ‰LA‰h.

 Ï–‰fÚª Ê±ÍßB‰y‰À ,ÚπÍ√B‰nÊYH̄ÍI ÏœÚº‰ß Ï¡Â»º̇ªA ÍfÂß ;ÂΩÈÍ¿‰VÂø B‰Õ ;Â≈ÍnÊZÂø B‰Õ

ÚπÍ÷Ú‹E ‰ΩŒÍ¿ÍU‰À ,Úπ‰N‰¿Ê®Í√.

 Í…ŒÍØ œ̄ª Ù∫īB‰I‰À ,Â…‰v‰vÛ́ ‰À ÍPÊÃ‰¿ÙªA ÍPA‰jÚ∏‰m ÏœÚº‰ß Ê∆È̄Ã‰« ;ÂOŒÍ¿Âø B‰Õ

ÊƒÍß ¯ Ùº‰®ÊV‰M Ú‹‰À ,Í…ÍªÀÂlÂ√ ‰fÊƒÍß‰îÍøÍeBÏƒªA Ê≈Íø B‰ŒÊ√ÌfªA Í“Ú≥‰iBÚ∞Âø ‰f.

 Ú‹‰À ,¯ ‰NÙ≥‰k‰i B‰ø ¯ Ê®‰ƒÊ¿‰M Ú‹‰À ,¯ ‰NÊŒÚÒÊßÚC B‰ø ¯ ÊvÍ¥ÊƒÂM Ú‹ ;ÂΩŒÍ¿‰U B‰Õ
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ÚπÍN‰ßBÚÒÍI ¯ ÙºÈÍ¿‰U‰À ,¯ ‰MÊf‰ß‰À B‰ø ¯ Êøj̄ÊZ‰M.

ÊUA‰À ,B‰»ÍI œ̄√ÊjÂNÊmA‰À ,ÏœÚº‰ß Úπ‰N‰¿Ê®Í√ Ê¡ÈÍ¿‰M ;Â¡Í®ÊƒÂø B‰Õ ‰≈Õj̄Í∑BÏrªA ‰≈Íø ¯ Ùº‰®

B‰»ÊŒÚº‰ß.

 Ê©ÍmÊÀÚDÚØ ,Â∆Ú›Ù∏ÌNªA ÚπÊŒÚº‰ß‰À ,ÃÂUÊiÚC ÚπÚª‰À ,ÂsŒÍßÚC ÚπÍºÊzÚ∞ÍI ;ÂΩÈÍzÚ∞Âø B‰Õ

ÚπÍ≥Êkī ǣÚ›‰Y Ê≈Íø ¯ Ù≥ÂkÊiA‰À ,ÚπÍºÊzÚØ Ê≈Íø ÏœÚº‰ß.

‰À ,Â≈Í B‰JÙªA‰À ÂjÍ«B§̇ªA‰À ,ÂjÍa‡ÙA‰À ÂæÏÀÚfiÙA ‰OÊ√ÚC ;ÂæÏÀÚC B‰Õ È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ‰OÊ√ÚC

 ÚπÈÍŒÍJ‰√ ~̄ÊÃ‰Y Ê≈Íø ÂLj̄Êr‰Õ Ê≈‰ø ‰æÏÀÚC‰À ,p̄BÏƒªA ‰æÏÀÚC ¯ Ùº‰®ÊUBÚØ ,ËfŒ»̄‰q Î’Êœ‰q

Í“‰øB‰ŒÍ¥ÙªA ‰¬ÊÃ‰Õ.

 ,Úπ‰»ÊU‰À ‹̇Ḡ π̂ÍªB‰« Î’Êœ‰q ÌΩÛ∑‰À ,Î’Êœ‰q È̄ΩÛ∑ ÂjÍaE ‰OÊ√ÚC ;ÂjÍaE B‰Õ

AÁ ÍJÚ∑ AÓÃÛºÂß ‰OÊŒÚªB‰®‰M.

 ;ÂjÍ«BÚ£ B‰Õ ,¬̆ÃÂNÙ∏‰ø È̄ΩÛ∏ÍI Â¡ÍªB‰®ÙªA‰À ,∆̆ÃÂƒÙ∏‰ø È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ÂjÍ«B§̇ªA ‰OÊ√ÚC

ÚπÍø‰jÚ∏ÍI B‰»‰ƒ‰nÊYÚC –īÃÂøÛC Ê≈Íø œ̄ª ‰j»̄Ù§ÂM Ê∆ÚC ÚπÛªÚDÊmÚC.

 ‰OÊ√ÚC‰À ,B‰«‰jÍ«A‰ÃÚ£ –īÊf‰M B‰¿Ú∑ īÃÂøÛfiÙA ‰≈Í A‰Ã‰I –īÊf‰M ‰OÊ√ÚC ;Â≈Í B‰I B‰Õ

ÚπÛªÚDÊmÚC ,ÍLÃÂŒÂ̈ ÙªA Â¬›̇‰ßÚπÍM‰iÊfÛ¥ÍI ¯ Í B‰I‰À –j̄Í«BÚ£ ‰\ÍºÊvÂM Ê∆ÚC .

 ,Úπ‰√ÀÂe j̆ÈÍJÚ∏‰NÂø ĭBÏJ‰U ÌΩÛ∑‰À ,ÚπÍM‰iÊfÛ¥ÍI ‰’B‰ŒÊqÚ‹ÙA ‰PÊjÏ»Ú≥ ;ÂjÍ«BÚ≥ B‰Õ

ÚπÊÕ‰fÚª ©̆ÍyB‰a‰À ,ÚπÊÕ‰f‰Õ ‰≈ÊŒ‰I Î±Í≥A‰À ÌΩÛ∑‰À ,Ú∫Íf‰ŒÍI Â…ÂN‰ŒÍuB‰√‰À.
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ÊY‰i ÚπÊ√ÂfÚª Ê≈Íø œ̄ª ÊK‰« ;ÂLBÏ«‰À B‰Õ AÁfÚª‰À œ̄ª ÊK‰«‰À ,BÁ¿ÙºÍß‰À ı“‰¿

ÂLBÏ«‰ÃÙªA ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√Ḡ ,BÁZÍªB‰u.

 ‰≈Íø œ̄√ÊhÍßÚC‰À ,B‰»ŒÍØ ¯ ÙºÍaÊeÚC‰À ,ÚπÍN‰¿ÊY‰i ‰LA‰ÃÊIÚC œ̄ª Ê\‰NÙØA ;Ầ BÏNÚØ B‰Õ

 ¯ ÍƒÙ́ ÚC‰À ,ÚπÍN‰®‰m Ê≈Íø œ̄√Êek̄‰À ,ÚπÍºÊzÚØ Ê≈Íø ÏœÚº‰ß Ê\‰NÙØA‰À ,¡̄ŒÍUÏjªA ∆̄BÚÒÊŒÏrªA

‰ßÚπÍ¥Ùº‰a Ê≈.

 ¯ ‰NÙ¥Úº‰a ,ÎK‰v‰√ Ú‹‰À ÎKÊ®‰M j̄ÊŒÚ́  Ê≈Íø ‰’B‰ŒÊqÚfiÙA ‰OÙ¥Úº‰a ‰OÊ√ÚC ;Â∂›̇‰a B‰Õ

 ,ı›ŒÍzÙ∞‰M ÚπÍ¥Ùº‰a Ê≈Íø ˘ ÍRÚ∑ ”Úº‰ß ¯ ‰NÙºÏzÚØ‰À ,ı›ŒÍ¿‰U BÁƒ‰n‰Y BÓÕÃ̄‰m Bı¥Ùº‰a

ÚπÍ≥Êkī Ê≈Íø ¯ Ú≥ÂkÊj‰M‰À ,œÍ¥Ùº‰a ‰≈ÍnÊZÂM Ê∆ÚC ÚπÛªÚDÊmÚC .‰Õ‰îÍ¿ÍYAÏjªA ‰¡‰YÊiÚC B ! B‰Õ

 ,‰”ƒÊnÂZÙªBÍI œ̄ª |̄Ù≥BÚØ ,ÂfÕj̄ÂM B‰¿Ú∑ È̄µ‰ZÙªBÍI µ̄Ùº‰bÙªA ǖ œÍzÙ¥‰M ‰OÊ√ÚC ;œÍyBÚ≥

‰ïÀÛfiÙA‰À Í—‰jÍa‡ÙA ǖ j̆ÊŒ‰bÍI œ̄ª Ê¡ÍNÊaA‰À ,‘‰eÏjªA ¯ ÊJÈÍƒ‰U‰À.

ÍYAÏjªA Â¡‰YÊiÚC‰À ,‰îÍ¿Í∑B‰ZÙªA Âæ‰fÊßÚC ‰OÊ√ÚC ;ÂæÊf‰ß B‰Õî̄Í¿.

 Ê|ÍJÙ≥A‰À ,ÚπÍN‰¿‰YÊi‰À ÚπÍ¥ÙØj̄ÍI ÊΩÏzÚ∞‰M‰À ,ÚπÍNÚØÙC‰jÍI ÏœÚº‰ß Ê≈ÍƒÊYÚA ;Â∆BÏƒ‰Y B‰Õ

µ̆ÊŒ‰y È̄ΩÛ∑ Ê≈Íø ÚπÍMÏlÍ®ÍI ¯ ÊUj̄ÊaÚC‰À ,ÎfÕj̄‰ø ∆̆BÚÒÊŒ‰q‰À ,ÎfŒÍƒ‰ß ĭBÏJ‰U ÏΩÛ∑ œÈÍƒ‰ß.

 ǖ Í“‰ŒÍØBÏrªA Í“‰ŒÍØB‰®ÙªBÍI ÏœÚº‰ß Ï≈Âø ;Â∆BÏƒ‰ø B‰ÕÍ—‰jÍa‡ÙA‰À B‰ŒÊ√ÌfªA.

 Ê≈Íø ¯ ÍÒÊßÚC ,ÂΩÈÍ¿‰V‰NÂ¿ÙªA ÂeAÏÃ‰VÙªA ‰OÊ√ÚC ;¬̄A‰jÙ∑‚̄ÙA‰À ǣÚ›‰VÙªA A‰g B‰Õ

ÚπÍNÏƒÍø‰À ÚπÍ√B‰nÊY‚̄Í AÁjÍ∑B‰q ¯ Ùº‰®ÊUA‰À ,ÚπÍø‰jÚ∑.
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 Ê≈Íø Ï≈»̄ŒÍØ Ê≈‰ø‰À ‰~ÊiÚ‹ÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ‰OÙ¥Úº‰a –Íhª̇A ‰OÊ√ÚC ;Ì–Ã̄Ú≥ B‰Õ

ÊŒÚ́ÚπÍMÏÃÛ¥ÍI ÚπÍN‰ßBÚ  ”Úº‰ß œ̄√È̄ÃÚ¥ÚØ ,ÎK‰®‰M Ú‹‰À ÎK‰v‰√ j̄.

 È̄ΩÛ∑ Í’B‰zÚ≥ ǖ œ̄ª Ê≈Û∑‰À ,–j̄ÊøÚC ”Úº‰ß œÈÍƒÍßÚC‰À ,–īÊkÚC ÊeÂfÊqÛC ;ÂfÕÍf‰q B‰Õ

œ̄ª Â~j̄Ê®‰M Î“‰UB‰Y.

 ”‰̈ ‰I Ê≈‰ø ÚπÍMÏlÍ®ÍI ÊKºÙ́ BÚØ ,ÚπÍM‰iÊfÛ¥ÍI ÎL›̇Ú́  ÏΩÛ∑ ‰OÊJÚºÚ́  ;ÂKÍªBÚ́  B‰Õ

‰ßÏœÚº.

 œÈÍƒ‰ß |̄Ù≥BÚØ ,~̄Êj‰®ÙªA ‰¬ÊÃ‰Õ ‰îÍ®‰¿ÊUÚC ÂµÙº‰bÙªA Âj‰rÊZÂÕ ÚπÊŒÚªḠ ;ÌiB‰I B‰Õ

‰îÍZÍªBÏvªA‰À Í’A‰f‰»ÌrªA‰À īA‰jÊIÚfiÙA ‰©‰ø œ̄√ÊjÂrÊYA‰À ,œ̄√ÊjÛ∑ÊgA‰À ,‰∆ÃÂÕÌfªA.

ÔœÍº‰U Ú∫‰fÊƒÍß È̆œÍ∞‰a ÌΩÛ∑‰À ,”Ú∞ÊaÚC‰À ÏjÈÍnªA Â¡ÚºÊ®‰M ;ÌœÍ∞‰a B‰Õ B‰ø œ̄ª ÊjÍ∞Ù́ ÍA ,

 p̄À⁄Âi ”Úº‰ß Í“‰øB‰ŒÍ¥ÙªA ‰¬ÊÃ‰Õ ¯ ÊZ‰zÙ∞‰M Ú‹‰À ,œÍºÊ®ÍØ Í’ÃÂm Ê≈Íø p̄BÏƒªA ≈̄‰ß ‰œÍ∞Âa

ÍeB‰»ÊqÚfiÙA.

 Ú‹‰À ,ÚπÍªÚ›‰U Ê≈Íø ¯ ÍÒÊßÚDÚØ ,ÚπÂN‰¿Ú§‰ß Í’B‰ŒÊqÚfiÙA ≈̄‰ß ÊOº̇‰U ;ÂΩŒÍº‰U B‰Õ

ÚπÍªB‰¿‰U ‰fÍ÷A‰ÃÚØ ¯ Êøj̄ÊZ‰M.

;ÂhÍ¥ÊƒÂø B‰Õ ÊXÈ̄jÚØ‰À ÍPB‰¿Ûº§̊ªA œÈÍƒ‰ß Ê±ÍrÙ∑A‰À ,ÍPBÚ∏ÍºÊ»Â¿ÙªA ‰≈Íø œ̄√ÊhÍ¥Ê√ÚC 

ÍPB‰IÂjÛ∏ÙªA ‰©ŒÍ¿‰U œÈÍƒ‰ß.

 ǖ ¯ Ê®ÚØÊiBÚØ ,Í“‰◊ÈÍŒÏnªA ÍTÍeA‰Ã‰ZÙªA ≈̄‰ß ÂfÕj̄ÂM Ê≈‰ø Â©ÚØÊj‰M ‰OÊ√ÚC ;Â©ŒÍØ‰i B‰Õ

Í¿ÍYAÏjªA ‰¡‰YÊiÚC B‰Õ ,ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI ¯ Ê¿‰YÊiA‰À ,‰îÈÍŒÈÍºÍß‰î . ǖ Î’Êœ‰q ÌΩÛ∑ ;Â|ÍIBÚ≥ B‰Õ
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 Ê|ÍJÙ¥‰M Ú‹‰À ,ÚπÚ§Ù∞ÍY‰À Ú∫‰kÊjÍY ǖ ¯ Ùº‰®ÊUBÚØ ,ÚπÂM‰iÊfÛ≥ Í…ÍI “̂ÚÒŒÍZÂø ,ÚπÍN‰zÊJÚ≥

ÚπÍzÊŒÚØ Ê≈‰ß Ï–‰f‰Õ.

 ”Úº‰ßÚC‰À ÍPB‰ƒ‰n‰ZÙªA ‰ΩÕl̄‰U ¯ ÙºÍ√ÚC‰À ,ÍPA‰jÊŒ‰bÙªBÍI Ï–‰f‰Õ Ù°ÂnÊIA ;Û°ÍmB‰I B‰Õ

ÍPB‰U‰iÏfªA.

B‰ÕBÁ®ÍmA‰À œÍ≥Êkī ÊΩ‰®ÊUÍA ,BÁ¿ÙºÍß‰À ı“‰¿ÊY‰i Î’Êœ‰q ÏΩÛ∑ ‰OÊ®Ím‰À ;Â©ÍmA‰À .

 Â≤ÚCÊiÚC‰À ,Ê¡»̄ÍMB‰»ÏøÛC‰À Ê¡»̄Í÷B‰IE Ê≈Íø ÚπÍ¥Ùº‰a ”Úº‰ß ÂµÚ∞ÊqÚC ‰OÊ√ÚC ;ÂµŒÍ∞‰q B‰Õ

ÍN‰¿ÊY‰jÍI Bı¥ŒÍØ‰i œ̄I‰À ,Bı¥ŒÍ∞‰q ÏœÚº‰ß Ê≈Û∑‰À ,Bı¥ŒÍ∞‰q ¯ Ùº‰®ÊUÍA ,Ê¡Â»ÊƒÍø Ê¡»̄ÍI B‰Õ ,Úπ

‰îÍ¿ÍYAÏjªA ‰¡‰YÊiÚC.

ÂPÙDÚÒÊaÚC A‰gḠ œ̄I ÊµÚØÊiA ;ÂµŒÍØ‰i B‰Õ.

 ©̆ÕÍf‰I ÏΩÛ∑ ‰PÊj‰»Ù£ÚC‰À ,‰PÊe‰iÚC B‰¿Ú∑ Î’Êœ‰q ÏΩÛ∑ ‰PÙD‰rÊ√ÚC ;Â’œÍrÊƒÂø B‰Õ

œÍ≥Êkī ǖ œ̄ª Ù∫īB‰I ,‰OÊJ‰JÊYÚC‰À ‰PÊj‰NÊaA B‰ø µ̄ÙØÂÀ ”Úº‰ß.

ÏnªA Â©ÕÍf‰I ‰OÊ√ÚC ;Â©ÕÍf‰I B‰ÕB‰¿Â»ÂßÍfÊJÂø‰À ~̄ÊiÚfiÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿.

ÚπÍºÊzÚØ‰À ÚπÍN‰¿ÊY‰i Ê≈Íø ¯ Ê®‰ƒÊ¿‰M Ú‹ ;Â©ŒÍƒø B‰Õ.

Úπ‰IA‰Ã‰Q ¯ Êøj̄ÊZ‰M Ú‹‰À ,¯ ‰IÊjÛ́  Ê¡‰YÊiA‰À ,¯ ‰IÊÃ‰M ÊΩ‰JÙ≥A ;ÂLAÏÃ‰M B‰Õ.

ÚπÍ∞‰ƒÚ∑‰À ÚπÍIÊjÛ¥ÍI ¯ ÙºÚ≥ Ù•Ú∞ÊYA‰À ,Ú∫īA‰ÃÍU Ê≈Íø ¯ ÊIÈ̄jÚ≥ ;ÂKÕj̄Ú≥ B‰Õ Ú‹‰À ,

ÚπÍN‰¿ÊY‰i Ê≈Íø œ̄√ÊfÍ®ÊJÂM.
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Â…ÙºÏJÚ¥‰M‰À ,œÍ÷B‰ßÂe ÊKÍUÚC ;ÂKŒÍVÂø B‰Õ.

 ¡̄‰®ÈÍƒªA ‰’BÚ¥‰I ÚπÛªÚDÊmÚDÚØ ,¯ Ú¥ÛºÊb‰M Ê∆ÚC ‰ΩÊJÛ≥ ¡̄‰®ÈÍƒªBÍI ¯ ‰MÙC‰f‰I ;Â¡Í®ÊƒÂø B‰Õ

ÚπÍºÊzÚØ Ê≈Íø ı—‰eB‰Õk̄‰À ,ǣB‰¿Ú∏ÙªBÍI .¬̄A‰jÙ∑‚̄ÙA‰À ‰æÚ›‰VÙªA A‰g B‰Õ.

 B‰Õ¬̄B‰¿ÏNªBÍI ÏœÚº‰ß Â≈ÂƒÊøBÚØ ,ÂOÙ∏Úº‰»Úª ÚπÛºÊzÚØ Ú‹ÊÃÚª ;ÂΩÈÍzÚ∞Âø.

 ¯ ÊJÛºÊn‰M Ú›ÚØ ,”Ú∞Êb‰Õ Ú‹‰À ÂΩ‰»ÊVÂÕ Ú‹ ÚπÛØÀÂjÊ®‰ø ,Û A ‰OÊ√ÚC ;Â≤ÀÂjÊ®‰ø B‰Õ

ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI Í≤ÀÂjÊ®‰¿ÙªA ‰≈Íø ¯ ‰NÊŒÚÒÊßÚC B‰ø.

‰M Ê∆ÚC ‰ΩÊJÚ≥ ‰’B‰ŒÊqÚfiÙA ‰PÊ ‰a ;Â ÍJ‰a B‰ÕB‰»Ú¥ÛºÊb.

¯ Ì¿ÛÒ‰Õ‰À ¯ Ì¿Â®‰Õ B‰ø ÚπÍºÊzÚØ Ê≈Íø ¯ ÍÒÊßÚC ;œÍÒÊ®Âø B‰Õ.

Ú∫A‰ÃÍm Îf‰YÚC ‰ïḠ ¯ ÙºÍ∏‰M Ú‹‰À ,ÚπÍN‰ßBÚ  ”Úº‰ß œÈÍƒÍßÚC ;ÂîÍ®Âø B‰Õ.

 –Íf‰»Êr‰ø ǖ ¯ Ù§Ú∞ÊYA‰À ,œ̄IÃÂ√Âg ÊjÍ∞Ù́ A‰À ,œ̄IÃÂŒÂß ÊjÂNÊmA ;ÂiBÏN‰m B‰Õ

œÍJŒÍ̈ ‰ø‰À .‰ΩŒÍ¿‰U B‰ÕÈ̄jÍJÙªA .

 Û A ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√Ḡ Âf‰»ÊqÚC œÈÍ√ÚC ÚπÍ¥Ùº‰a ‰©ŒÍ¿‰U‰À Ï¡Â»º̇ªA Ú∫Âf»̄ÊqÛC ;ÂfŒ»̄‰q B‰Õ

Í ÍfŒÍ®Âø‰À Í…Í÷ÍfÊJÂø‰À ,Î’Êœ‰q È̄ΩÛ∑ ÌL‰i.

ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI ¯ Ê¿‰YÊiA ,~̄ÊiÚfiÙA‰À ÍPA‰Ã‰¿ÏnªA ÂjÍ BÚØ ‰OÊ√ÚC ;ÂjÍ BÚØ B‰Õ . B‰Õ

Â¡Õj̄Ú∑!

ÚC ;ÂfŒÍq‰i B‰ÕÚπÊŒÚªḠ Ω̄ÍuÃÂ¿ÙªA ÚπÍ¥Õj̄Ú  Í∫ÃÛºÂnÍª œ̄√ÊfÍqÊi.
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Â Ív‰¿ÙªA ÚπÊŒÚªḠ‰À ,œ̄ªA‰Ã‰¿ÙªA ‰ïÊÃ‰ø‰À ,ÍPA‰eBÏnªA ÂfÈÍŒ‰m ‰OÊ√ÚC ;ÂfÈÍŒ‰m B‰Õ.

 È̄ΩÛ∑ ‰’Ê±Û∑ B‰Õ ,ÍfÍ÷A‰fÏrªA ǖ B‰√Â¤‰VÙº‰ø‰À B‰√Âf‰ƒ‰m‰À B‰√ÂeB‰¿Íß ‰OÊ√ÚC ;Âf‰ƒ‰m B‰Õ

Î’Êœ‰q.

Ú∏ÊYÚC ;Û°ŒÍZÂø B‰Õ ¯ Ù§Ú∞ÊYA ,BÁ¿ÙºÍß‰À ı—‰iÊfÛ≥ B‰»ÍI ‰OÙÒ‰YÚC‰À ,‰’B‰ŒÊqÚfiÙA ‰OÊ¿

ǖBÚ∏ÙªA Ú∫ÈÍeÂÃÍI Î’ÃÂm È̄ΩÛ∑ Ê≈Íø.

 Ë±Í÷B‰a œÈÍ√Ḡ Ï¡Â»º̇ªÚA ,ÚπÍIA‰h‰ß Ê≈Íø œÈÍƒÈÍøÚC‰À ,ÚπÍIBÚ¥Íß Ê≈Íø œ̄√ÊjÍUÚC ;Â ÍVÂø B‰Õ

‰jÍI īBÏƒªA ‰≈Íø œ̄√ÊjÍUÚDÚØ ,ÚπÍI Ë ÍV‰NÊnÂø œÈÍ√Ḡ‰ÀÚπÍN‰¿ÊY . ‘‰ÃÙ¥ÏNªA ÂΩÊ«ÚC ‰OÊ√ÚC ÚπÏ√Ḡ

Í—‰jÍ∞Ê̈ ‰¿ÙªA ÂΩÊ«ÚC‰À.

 Ú∫‰’B‰ŒÍªÊÀÚC Í…ÍI ‰OÊø‰jÙ∑ÚC B‰¿ÍI ¯ Êøj̄Ù∑ÚC‰À œÈÍƒÍßÚC ;¬̄A‰jÙ∑‚̄ÙA‰À ǣÚ›‰VÙªA A‰g B‰Õ

 Â¬ÃÛ¥‰M B‰ø ‰fÊƒÍß‰À ,ÚπÍ¥Ùº‰a Í“Ø̇BÚ∑ ‰fÊƒÍß –īÊfÚ≥ ÊΩÍºÊUÚC‰À ,ÚπÍNÏuB‰a ‰ΩÊ«ÚC‰À

‰»ÊqÚfiÙAÂeB.

 Ú∫ÍfŒÍJ‰ß Ê≈Íø ÚπÍN‰¿ÊY‰jÍI ¯ Ùº‰®ÊUA ;Â ÍvÏƒªA ‰¡Ê®Í√ B‰Õ‰À ‰ïÊÃ‰¿ÙªA ‰¡Ê®Í√ B‰Õ

 ,ı›ŒÍ∑‰À Í BÍI ”Ú∞Ú∑‰À È̆ÀÂf‰ß‰À È̆ΩÍ́  –Íg‰À Æ̆BÚ ‰À Æ̆B‰I È̄ΩÛ∑ ”Úº‰ß ‰≈ÕīÃÂvÊƒ‰¿ÙªA

AÁ Ív‰√ Í BÍI ”Ú∞Ú∑‰À.

 ”Úº‰ß Û A ”º̇‰u‰À Â ‰fÊY‰À Í Í ÂfÊ¿‰ZÙªA‰ÀÍ…ÍªE‰À ÎfÏ¿‰ZÂø B‰√ÍfÈÍŒ‰m

‰îÍøE Í…ÍNÊŒ‰I Ω̄Ê«ÚC‰À Í…ÍMB‰ÕA‰iÍe‰À Í ÍfÊƒÂU‰À Í…ÍIB‰ZÊuÚC‰À. 
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Muhyiddini Arabi’nin esmau’l husna duası’nın 
Türkçe okunuşu ve manası 

 
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.  
Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehûzuhû 

sinetun vela nevm. Lehû, ma fissemavati vema fi’l ard. Men 
zellezi yeşfeu indehû illa bi iznihi. Ya’lemu ma beyne eydihim 
ve ma halfehum. Ve la yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bi ma 
şâe. Ve sia kursiyyuhu semavati ve’l ard. Ve la yeuduhu hıfzı 
huma. Ve huvel aliyyu’l aziym. 

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.  
O’ndan başka ilah yoktur; O haydır, kayyumdur. 

Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Semalarda ve 
arzdakilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında 
kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve 
yapacaklarını bilir. O’nun katında kim şefaat edebilir? O, 
insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak 
bilemezler. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun 
ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun 
kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup 
gözetmek kendisine zor gelmez. O, Aliydir, Aziymdir.  

Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve ve’l melaiketuhu ve 
ulu’l ilmi kâimem bi’l kıst. La ilahe illa huve’l aziyzu’l hakiym. 
Huvallahullezi lâ ilâhe illa huve alimu’l gaybi veşşehadeti 
huverrahmanurrahiym. Huvallahulleziy lâ ilahe illa huve’l-
meliku, el-kuddusu, es-selamu, el-mu’minu, el-muheyminu, 
el-azîzu, el-cebbaru, el-mutekebbiru subhanallahi amma 
yuşrikun. Huvallahu’l haliku el-bariu, el-musavviru lehul 
esmau el-husna, yusebbihu lehu ma fissemavati ve’l ardi. Ve 
huve’l azizu’l hakiym.  

 



241 

 

Allah, adaleti ayakta tutarak şu hususu açıklamıştır 
ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim 
sahipleri de. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka 
ilah yoktur.O Allah’dan başka ilah yoktur. Ancak o 
vardır. O gaybda olanı bilen (alimdir) şahiddir. O 
Rahman ve rahimdir. 

Kulillahumme maliki’l mulki tu’ti’l mulke men teşau ve 
tenziu’l mulke mimmen teşau ve tuizzu men teşau ve tudillu 
men teşau bi yedikel hayr. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Tûlicu 
leyle finnehari ve tûlicu’nnehare fi’l leyli ve tuhricu’l hayye 
min’el-meyyiti ve tuhricu’l meyyite mi’l hayyi. Ve terzuku men 
teşau bi gayri hisab. 

De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen 
mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri 
alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her 
türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye 
kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye 
katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü 
çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. 

Huvallahullezi lâ ilâhe illa hu. İlahen ferden sameden lem 
yelid ve lem yuled ve lem yekul lehu kufuven ahad. Ve lem 
yekul lehu şerikun fil mulki ve lem yekul lehu veliyyun minel 
zulli ve kebbirhu tekbira.  

O Allah’dan başka ilah yoktur. Ferdir, Samed’dir 
doğmamış doğurmamış ona denk hiçbir şey yoktur. 
Mülkünde hiçbir ortağı yoktur ve hiçbir yardımcıya 
ihtiyacı da yoktur. Ve O’nu Tekbirle yücelt. 

Huvallahullezi la narifu lehu semiyyen. Ve huve recau ve 
la irticau ve’l lec’a ve’l multeca, ve ileyhi muşteka ve min hu’l 
feracu ve’nneca. Eseluke bi-ismike rafi’a celilu’l alî el meniyi’l 
ellezi ihtertehu li nefsik. Vehtasastehu bi zikrik. Ve ba’astehu 
li cemii’l halkike ve efradtehu an kulli şeyin dunike. Ve 
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cealtehu delilen aleyke ve sebeben musilen ileyke fe innehu 
a’zemul esm’a. Ve ecelu’l aksam. Ve efharul eşya. Ve 
ekberu’l azaim. Ve evseku’d daaim. La yahîburraci bihi. Ve la 
yuraddu anhu ve la yedufu men’i’temede aleyhi. Ve la 
yudamu men ticae ileyhi. Ve la yeftekiru sailuhu. Ve la 
yenkatahu recau murciye.  

O’ndan başka hiçbir kimseyi tanımayız. Ve O’ndan 
başka ricada bulunulacak, dönülecek ve sığınılacak 
kimse yoktur. Şikayetlerimiz sana ve isteklerimiz de 
senden ve kurtuluş kapısıda sende. Kendin için seçmiş 
olduğun Rafi’a , Alî, ve Menî isimlerinle senden 
istiyorum. Zikrinle bu isimleri tahsis ettin. Bütün 
yarattıklarına,  mahlukata senden başka bunları arattın 
ancak hiçbir kimsenin gücü yetmez zira yalnız ferd olan 
sensin. (bu isimleri) Kendine delil kıldın. Ve sana 
ulaşmaya sebeb eyledin.  Bunlar senin en yüce 
isimlerindendir ve kainattaki en güzel şeydir, en büyük 
da’vettir. En güvenilir destekdir. Onunla senden isteyen 
sıkıntıda kalmaz. Duası red olunmaz. Ona güvenen 
güçsüz kalmaz. Onunla isteyen fakir olmaz. İsteyenin 
isteyi kesilmez.  

Ya men huve lâ yukheru ve lâ yudamu ve lâ yuğleb, ve 
lâ yunaziu, ve lâ yumâni ve lâ yukamu. İhfirli zunubi kulleha. 
Vekfini hemmeddunya ve’l ahire. Ve afini ve’ddunya ve’l 
ahire. Ve karrib civari minke. Fi inneke ente’llahu’llezi lâ ilâhe 
illa ente. Ve bi-ismikel azami’l ekberi tevesseltu. Ve bike 
teallaktu. Ve aleyke tevekkeltu. Lâ ilahe illa ente. Vahdeke lâ 
şerike lek. Ve lâ ilahe gayruke. Ya Rabbu ente rabbu’l erbab. 
Ve m’utiku’l rikab. Ve sahibu’l afvi ve’l ikab. Es-eluke bi-
rububiyeti’lleti infaredet biha entuncini minennari bi kudretike. 
Ve tudhileni cennete bi rahmetike ya erhamerrahimiyn.  

Ey hiçbir  olumsuzun etkilemediği, hiçbir zaman yok 
olmayan yalnız mevcud olan, hiçbir şekilde mağlub 
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olmayan, hiçbir kimsenin hesap sorması mümkün 
olmayan, hiçbir şeyin kendisine engel teşkil etmediği, 
hiçbir gücün kendisini etkilemediği Rabbim bütün 
günahlarımı afv eyle. Ya Rabbi dünya ve ahiret 
sıkıntılarım da sen bana yet, yardım et. Dünya da ve 
ahirette senden afiyet istiyorum. Beni sana yakın eyle. 
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin yüce isimlerinle 
sana tevessül ediyorum. Sana bağlandım ve sana 
tevekkül ettim. Senden başka ilah yoktur. Senden 
başkası da yoktur. Ya Rab bütün Rablerin Rabbi sensin. 
Kulunu azad edende sensin, afvında cezanında sahibi 
sensin. Rububiyetinle Tek kıldığınla senden istiyorum. 
Beni kudretinle cehennemden koru. Ya erhamerrahimiyn 
rahmetinle beni cennetine dahil eyle. 

Ya Nur! Ente nurussemavati ve’l ard. Kadistenara bi 
nurike ehlu semavatike ve ardike, es eluke en tec’al li nuren 
fî kalbî. Ve nuren fi semî. Ve nuren fi basari. Key estadiu 
biha fiddunya ve’l ahire.  

Ya Nur! Sen arzın ve semavatın nur’usun. Sema ve 
arz ehli senin nurunla nurlandı. Nurunla kalbime tecelli 
etmeni senden istiyorum. İşitmemi, gözlerimi nurlandır. 
Dünya da ve ahirette nurunla nurlanmayı nasib eyle. 

Ya Aziym! Ente rabbu’l arşi’l aziym. Bi azametike 
estaiyn. Ferfani fi illiyyin ve elhikni bi dereceti’s salihiyn. 

Ya Aziym!.  Yüce arşın Rabbi sensin. Senin 
azemetine sığınıyorum. İlliyin de beni yücelt, Salihlerle 
beni ilhak eyle. 

Ya Keriym! Li keremike tearrattu, ve bi vucudike 
temessektu ve aleyke e’temettu fe ekrimni bi kerametike ve 
enzil aleyye min rahmetike ve berekatike ve karribni min 
cevarike ve’ksunî behaike. Ve enilni bi rahmetike cezili 
ataike.  
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Ya Keriym! Senin kerem etmeni diliyorum senin 
varlığına tutundum, sana güvendim bana kereminle 
ikramda bulum rahmetini ve bereketini üzerime indir. 
Beni kendine yakın eyle bana takva elbisesini bana 
giydir. Ve beni rahmetine nail eyle. 

Ya Kebir! La tus’air haddi ve la tunkiz hazzi, ve la tusallit 
aleyye men la yerhamune. Verfa’zikri, ve şerrif makami, ve 
alî fi illiyyin dereceti. 

Ya Kebir! Beni yüz üstü bırakma ve nasibimi de 
azaltma yarabbi, ve bana rahmet etmeyeni de bana 
musallat etme. Yarabbi zikirlerimi yücelt, makamımı 
şereflendir, derecemi de iliyyinde (cennette) yücelt. 

Ya Mutealî! Eseluke bi uluvike enter fani ve la ta’daani, 
ve la tebluni bi ma huve a’la minni. 

Ya Mutealî! Ey çok yüce olan, senin bu isminle beni 
yüceltmeni istiyorum. Beni zelil kılma, kaldıramayacağım 
şeylerle beni imtihan etme. 

Ya Hayyu! Eseluke bi hayatikelleti la tazulu ve la tahulu, 
havvin aleyyel mevte, ve ahyini hayaten tayyibeten, ve 
tevaffani vefaten tayyibeten, ve cealni meal ebrari fi 
dariddunya ve daril karar.  

Ya Hayyu! Senin bitmeyen tükenmeyen Hay isminle 
senden istiyorum. Ölümü bana kolaylaştır ve dirildikten 
sonra çok çok güzel bir hayatı bana ikram eyle ve bana 
temiz bir ölüm nasib eyle ve yarabbi dünya da da 
ahirettede beni iyilerle beraber eyle. 

Ya Kayyum! Entel kaim alâ kulli nefsin, el kayyumu alâ 
kulli manen ve hasiyn, icaalni min men yutieke ve la ya 
asiyke, ve yekumu bi hakkıke ve la yağfulu an zikrike. 
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Ya Kayyum!  Sen her nefis üzerine gözeticisin, 
iyiliğide kötülüğüde algılayansın (görensin) sana itaat 
edenlerden beni eyle beni asi eyleme, senin hakkını 
yerine getirenlerden eyle zikrinden gafil eyleme. 

Ya Rahman! Teattaf alâ durri bi r’afetike ve hallısni min 
aziymi curmi bi rahmetike,  fe inneke şefiyku, ve men rekena 
ilahi ma himake, ve’l tece ileyke fe kad temesseke bi ruknil 
vesiyk. 

Ya Rahman!  Rahmetinle benim günahlarımı 
isyanlarımı zararlarımı afv eyle, rahmetinle büyük 
günahlardan beni koru, muhakkak ki senin şevkatin 
sonsuzdur. Muhakkak ki senin himayene kim dayanırsa 
ve kim sana sığınırsa sonsuz güveni olan bir dayanağa 
dayanmışdır.  

Ya Rahiym! İrhamni bi rahmetike li tuğnini an rahmetin 
sivake. 

Ya Rahiym! Rahmetinle bana merhamed eyle.  
Ya Melîk! Min mulkike talebtu, ve min hazainike leti la 

tenfezu seeltu fe atiyni mukuddunya ve’l ahire fe innehu lâ 
yu’cizuke, ve lâ yunkisuke, ve lâ yuesseru fi ma indeke. 

Ya Melîk! Mülkünden taleb ettim, senin bitmeyen 
hazinelerinden istedim. Dünya ve ahiretin mülkünü bana 
ver… Sen bunları vermekte aciz değilsin verdiklerinle de 
hazinelerinde hiçbir şey eksilmez.  

Ya Kuddus! Ented tahiru’l kudsu tahhir kalbi, ve ferrihhu 
li zikrike, ve allimni ma yenfeuni, ve zidni ilmen ila ilmin.  

Ya Kuddus! Kuds’u tahir kılan sensin, kalbimi 
arındır, zikrin için kalbimi boşalt.. Bana faydalı olanı 
öğret. İlim üzerine ilmi öğret. 
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Ya Cebbar! Bi kuvvetike einni alel cebbariyn min abidike, 
ya cebbare’l aziymi’l kesiyr, fe kullu cebbariyn hadiun bi 
azametike, zelilun tehta izzetike. 

Ya Cebbar! Cebbar kullarına karşı bana yardım eyle. 
Ey Cebbarların en azametlisi! Her cebbar senin 
yüceliğine karşı aldanmıştır, izzetinin altında zelildirler. 

Ya Mutekebbiru! Eknufnî bi kenefike, ve hul beynî ve 
beynettuğati bin halkıke bikibriyaike. 

Ya Mutekebbiru! Benim üzerime rahmet kanatlarını 
ger. Yüceliğinle azgın kullarına karşı sen bana yardım et. 

Ya Azizu! Eizzini bi taatike, ve la tezulleni bime’sıyetike, 
feehuvne ındike ve inde halkıke. 

Ya Azizu! Taatınla (itaat etmemle) beni şereflendir, 
sana asi olmakla beni zelil etme.  Senin ve mahlukatın 
yanında beni aziz kıl. 

Ya Haliymu! E’fu annî bi-hılmike vesturnî bi-afvike, 
vecalnî mueddeben bi-hulkike, ve la tefdahnî beynennas 
yevme’l ardı’l ekberi beyne yedeyke. 

Ya Haliymu! Hilminle beni afveyle, afvınla benim 
günahlarımı ört, senin ahlakınla beni terbiye eyle. Ve 
beni büyük hesap gününde ellerin arasında, insanların 
içinde teşhir eyleme.  

Ya Aliymu! Ente’l alîmu bi-haliy, sırrî ve cehri, ve hatai ve 
amdi, fağfirlî ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve 
ma e’lentu ve ma esreftu, ve ma ente e’alemu bihi minni, lâ 
ilâhe illa ente. 

Ya Aliymu! Sen halimi biliyorsun, sırlarımın 
gizlisinide açık olanını da bilen sensin, bilerek veya 
bilmeyerek yaptıklarımı da bilen sensin… Gelmiş ve 
geçmiş günahlarımı afv etmeni senden istiyorum. Sen 
beni benden daha iyi bilensin senden başka hiçbir ilah 
yoktur. 



247 

 

Ya Hakim! Es-eluke bima ehkemte bihi ehkemte bihi 
eşyae feethanteha, entehkume lî bi’l icabeti fima seeltuke ve 
rağıbtu ileyke fi hi. 

Ya Hakim! Yaptığım işi hikmetine uygun olmasını 
senden istiyorum. Senden bu isteğimdeki hükmü de 
sana bırakıyorum. Bu istekde sana rağbet ettim (her 
hükmü sana bıraktım). 

Ya Selamu! Sellimnî min mezalimi’l ibadi. Ve min azabi’l 
kabri, ve min ehvali yevmi’l kıyameti. 

Ya Selamu! Zalimlere karşı, kabir azabından ve 
kıyametin hallerinden bana Selam isminle tecelli eyle. 

Ya Mu’minu! Emminnî mine’l havfi, ve erham durrî ve 
fakatî, ve ma ehemmenî fî’ddunya ve’l ahıreh. 

Ya Mu’minu! Beni korkudan emin eyle. Dünya da 
kendime işlediğim günahlardan dolayı verdiğim 
zulmetleri sen rahmetinle afv eyle üzerimden sil, kaldır.  

Ya Muheyminu! Huzbinasiyeti ilâ rıdake, ve’calnî fî 
taatike me’sumen bi-velayetike. 

Ya Muheyminu! Perçemimi tut, rızana doğru çek, 
anadan doğmuş masum çocuk gibi beni taatında masum 
kabul eyle. 

Ya Haliku! Bi’l kaderetîlleti halkate biha kulle şey’in, ikfinî 
şerre kulle şey’in bi-rahmetike, ya erhamerrahimiyn. 

Ya Haliku! Kendi kudretinle ki, o kudretinle her şeyi 
yarattın, bana yet!.. her yarattınığın şeylerin şerrine karşı 
ey merhametlilerin en merhametlisi.  

Ya Bariu!  Ente bariyyu’l eşyae alâ gayri misalin, es-
eluke enentecı’alenî mine’ssadıkıyne’l mebruriyne ındeke. 

Ya Bariu! Yarabbi sen her yapılan bütün 
olumsuzluklardan berisin. Beni katındaki sadıklardan ve 
iyi kullarından eyle.  
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Ya Musavviru! Savvirtenî fî ahseni savreti, feahsin halkî 
ve hulkî ve hulukî yevme’l kıyameti. 

Ya Musavviru! Beni en güzel surette yarattın. 
Yaratılışımı ve ahlakımı kıyamet gününde güzelleştir.  

Ya Kadîru!  Bi’lkudreti elleti kaderte biha alâ el-eşyai, 
eseluke en tuhsine tavri fî’ddunya ve’l ahıreti, ve tekune avnî, 
ve neccinî min su’i ekdarike. 

Ya Kadîru! her şeye karşı gücün kudretin sonsuzdur. 
Senden istiyorum benim dünyada ve ahirette 
vahşetlerimi (çirkinliklerimi) ört ve bana yardımcı ol ve 
beni kudretine karşı yaptığım hatalara karşı kurtar. 

Ya Ganiyyu! Eğninî bi-ginake, ve evse’a aleyye ataeke, 
ve eşfinî bi-şefaike, ve eazniye min belaike. 

Ya Ganiyyu! Beni zenginliğinle zengin eyle, taatte 
bana rahatlık ver ve bana katından şifa ver ve beni 
musibetlerden beni koru.  

Ya Hamidu!  Leke’l-hamdu kulluhu, ve bi-yedike’l hayru 
kulluhu, fe-elhimnî şukre ne’amake. 

Ya Hamidu! Bütün hamdlar sana mahsusdur. Bütün 
hayırlar senin elindedir. Nimetine karşı şükrü bana ilham 
eyle.  

Ya Mecîdu! Temedde bi-mecdike’l vucudu fela yefutu 
şey’un min ılmike ve la ye’vuduke, icalnî mimmen 
yukaddiske, ve yumeccidke, ve yusnî aleyke. 

Ya Mecîdu! Her şey senin övülmüş vücudunla 
mevcud oldu senin ilminde her şey var… muhakkak ki 
sana hiçbir şey gizli kalmaz… beni, seni takdis 
edenlerden, yüceltenlerden ve övenlerden eyle. 

Ya Ehadu! Entallahu’l ehadu’l ferdu’s-samedu lem telid 
ve lem tuled ve lem yekun leke kufven ehad, kun allahumme 
lî caren, ve mu’nisen ve hırzen, ve hısnen menian.  
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Ya Ehadu! Allah’ım sen teksin, samedsin, doğmadın, 
doğrulmadın ve benzeri olmayan sen ahadsın. Allah’ım 
beni kendine komşu eyle, ünsiyetinle kuşat beni, en 
güzel şekilde beni koru. 

Ya Vitru!  Ente vitru kulli şeyin fela kableke şey’un ve la 
be’adeke şey’un, i’cal akıbete emrî hayren lî, vec’al hayre 
eyyamî yevme elkake. 

Ya Vitru! Sen vitirsin (tek’sin) her şeyde, sen den 
öncede senden sonra da hiçbir şey yoktu. Akıbetimi 
hayırlı eyle, sana kavuştuğum gün kıl benim için. 

Ya Samedu! Ya men la te’huzuhu sinetun ve lâ nevmun 
ve lâ tahva aleyhi hafiyeh fizzulumati el bari ve’l bahri. 
Ehfızni fî nevmi ve eykazseni ve leyli ve nehari. 

Ya Samedu! Ey ne uyku ne de uyuklama tutmayan, 
denizin en karanlık derinliklerinde ne de karada hiçbir 
şey kendisinden gizli kalmayan… Beni gecemde ve 
gündüzümde uyandıran,  uykumda beni koru.  

Ya Semiu! İsme’a savti verham surahi vecib duai. Ya 
semi’e ya mucib. 

Ya Semiu! Sesimi duy, çığlıklarıma merhamet et, 
duama icabet et. Ya Semi ya Mucib. 

Ya Basîr! Kad ehata bi kulli şey’in ilmeke ve nefeze fihi 
emruk ve kullehu bi aynik fanzur ileyye bi rahmetik ve tuariz 
anni bi vechikel keriym. 

Ya Basîr! Senin ilmin herşeyi kuşatmıştır ve herşeyi 
emrinle bir anda var ettin, herşey senin gözetimin altında 
bana rahmetinle muamele eyle. Keriym olan vechinden 
beni mahrum eyleme. 

Ya Rauf! Ente arafu bî min ebi ve ummi ve lev la 
ra’fetuke ma atafa aleyye fe temmim ni’meteke aleyye. Ve la 
tenkusniy ma a’teyteni. 
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Ya Rauf! Sen bana annemden ve babamdan daha 
şefkatlisin, senin şefkatin olmasaydı bana kimse şefkat 
edemezdi üzerime ni’metini tamamla. Bana ikram 
ettiklerinden kısma. 

Ya Latif! Ultuf bi bilutfike’l hafî min haysu a’lemu ve min 
haysu la e’lemu inneke ente allamul el guyub. 

Ya Latif! Bana lutfeyle, bana gizli olan bildiğim veya 
bilmediklerimi zira gaybı bilen sensin. 

Ya Hafizu! Ehfazni fi nefsî ve ehlî ve malî ve veledî ve 
ma hazartu fihi ve ma gayibtu anhu min eza bima hafizte bihi 
essemavati vel ard ve ma fihinne inneke alâ kulli şey’in kadîr. 

Ya Hafîz! Nefsimi, ehlimi, malımı, çocuklarımı, şu an 
bende olan bildiğim ve bilmediğim herşeyimi tüm 
şerlerden semavatı ve arzı koruduğun gibi beni de koru. 
Herşeye Kadîr sensin.  

Ya Ğafur! Iğfirlî zûnubî vestur uyubî ve lâ tefzahnî inneke 
ente el-gafur er-rahiym. 

Ya Ğafur! Günahlarımı afv eyle, ayıplarımı setreyle, 
beni utandırma muhakkak ki sen afv eden “Ğafur”sun ve 
merhamet sahibi “Rahiym”sin.  

Ya Vedud! Icalli minke rahmeten ve vidden fi’d-dunya 
ve’l ahire vec’al lî meveddeten fî kulubil-mu’miniyn. 

Ya Vedud! Bana dünya da ve ahirette muhabbetini ve 
rahmetini ikram eyle, bana karşı müminlerin kalblerine 
de muhabbet duymalarını nasib eyle. 

Ya Zel-arş’el-mecîd! Icalnî min el musebbihiyne bi 
hamdike ve’l mumeccidiyne leke ena elleyli ve etrafi’n-nehari 
bi’l ğeduvvi ve’l âsal ve eınniy alâ zalike. 

Ya Zel-arş’el-mecîd! Beni seni hamd ile tesbih 
edenlerden eyle, gece ve gündüz, sabah ve akşam şanını 
yüceltmeyi nasib eyle ve bunu yapmamda bana yardım 
eyle. 
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Ya Mubdiu! Ente bede’ete’l eşya kema turîd ve ente’l 
elmubdiu ve’l muîd fa’alu’lima turîd ferzuknî hayri ed-dunya 
ve’l ahire ve’l afiye fî cemîe el-umur ya mevlâye. 

Ya Mubdiu! Sen bütün eşyayı ilk kez var edip ve yok 
edensin, istediğini yapansın.. Ey mevlam! dünya da ve 
ahirette beni hayırlarla rızıklandır, bütün işlerimi de 
hayırlı eyle. 

Ya Muîd! Ente muîd el-eşya kema’bedea teha evvela 
merratin, eseluke’ssıhhate fî mali ve celîl ahvali. 

Ya Muîd! Bütün eşyayı hayattan sonra ölüme ve 
ölümden sonra da hayata çeviren ve bunu devam ettiren 
sensin. Malı mı ve işlerimin sıhhatte olmasını 
(korunmasını) istiyorum. 

Ya Rakîb! Uhrusnî bi rukyetike ve’ranî bi hayatiyke 
veknufnî bi fadlike ve lâ tekellinî ilâ gayruke. 

Ya Rakîb! Bütün kullarını tek tek gözeten bütün 
varlıklar üzerinde gözcü olansın. Beni Rakîb esmanla 
koru üzerimde gözcü ol, beni koruman altına al, fazlınla 
kucakla beni Senden gayrısına bırakma. 

Ya Şekûr! Ente şekûr, ve leke eş-şukur alâ ma raeyte ve 
encebte ve efneyte ve’bkayte, ıcalnî mine’ş-şakîrîne li elâike 
ve mine’l-hamidiyne li niamaike. 

Ya Şekûr! Verdiğin nimetleri arttıran şekur sensin. 
Her halükarda verdiğin ve aldığın herşeye şükür sanadır. 
Beni nimetlerine şükür edenlerden, sıkıntılara karşı da 
hamdedenlerden eyle.  

Ya Baîs! Ibasnî şehîden, takiyyen sıddıken, radiyyen, 
azizen, hamîden, muhtabitan, mesruren, mukarremen, 
mahburen. 

Ya Baîs! Yeniden dirilten “ba’s eden”! Beni şehid, 
takva sahibi, sıddık, razı olan, aziz, hamdeden, mutlu 
ikram edilen kullarından eyle.  
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Ya Varîs! Ente terisu el arda ve men aleyha ve terisu 
essemavati kulleha, ve cemîa ma halekte, fe verisnî ilmen ve 
hılmen ya hayr el-varisîne. 

Ya Varîs! Arza ve arz da bulunan herşeye ve 
semavatta ve semavatta bulunan herşeyin gerçek varisi 
sensin ve yarattığın herşeyin varisi sensin ey varislerin 
en hayırlısı beni hılme ve ilme varis eyle. 

Ya Muhyî! Ahyini hayaten tayyibeten bi cûdike, ve 
elhimnî şukreke ve zikreke ebeden ma ebkayteni, ve atînî 
fî’d-dunya haseneten, ve fi’l-ahireti haseneten, ve kınî bi 
rahmetike azâbennâr. 

Ya Muhyî! Beni güzel pak varlığınla dirilt, ebediyyen 
şükrünü ve zikrini ilham eyle, dünya da ve ahirette bana 
güzel ameller (hasenat) nasip eyle, rahmetinle beni 
cehennem azabından koru. 

Ya Muhsîn! Ya Mucemmilu, udî allahumme aleyye bi 
ihsanike, ve zâif ledeyye ni’ameteke, ve cemîl alâike. 

Ya Muhsîn! Ey güzelleştiren üzerime güzellikleri 
muhsîn isminle ihsan eyle ve güzel ni’metlerini üzerimde 
çoğalt. 

Ya Mumît! Havvin aleyye sekerat el-mevt ve gusasahu 
ve barik lî fi hi inde nuzûlihi, ve lâ tecalnî inde ve 
mufaretekehi’d-dunya min innâdimiyne. 

Ya Mumît! Sekerati’l mevti üzerime kolaylaştır, inişini 
(nüzulunü) mübarek eyle, dünyadan ayrılırken beni 
pişman olanlardan eyleme.  

Ya Cemîl! La tunkusnî ma e’tayteni, ve la temn’anî ma 
rezaktenî, ve la tah’r-rimnî ma veattenî ve cemmi’lnî bi 
taatike. 

Ya Cemîl! Bana verdiklerini azaltma, kısma.. bana 
vaad ettiğin nimet ve rızıklardan beni mahrum eyleme, 
taatinle beni güzelleştir.  
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Ya Mu’nim! Temmim ni’meteke aleyye, vesturni biha, ve 
cealnî min’eşşakiriyne aleyha. 

Ya Mu’nim! Üzerimde olan nimetini tamamla, 
günahlarımı setreyle ve bu nimetlere karşı da şükür eden 
kullarından eyle. 

 Ya Mufaddil! Bi fadlike aişu, ve leka ercu, ve aleyke 
tuklânu, fe evsi’a aleyye min fadlike, verzukni min halali 
rızkike.  

Ya Mufaddil! Senin fazlınla yaşıyorum ve fazlını 
istiyorum, fazlınla rızıkların helalinden rızkımı genişlet. 

Ya Evvelu! Ente’l evvelu ve’l ahiru, ve’zzahiru ve’l batınu, 
ve ente alâ kulli şey’in şehîd, fecalni evvela ennasi ve evvele 
men yeşrabu min havzı nebiyyike yevme el-kıyame. 

Ya Evvelu! Evvel olan, ahir olan, zahir olan, batın 
olan sensin.  Herşeye şahitsin, kıyamet günü nebînin 
havzından (kevser havuzundan) ilk içenlerden eyle. 

Ya Ahiru! Ente ahır kulle şey ve kullu şey’in haliku illa 
vecheke, tealeyte uluvven kebîra. 

Ya Ahiru! Ey nihayeti olmayan ezelden ebede kadar 
var olan “ahıru”. Bütün şey’lerin nihayeti sendedir, sen 
den başka herşey fanidir baki olan senin vechindir, 
yüceler yücesisin.  

Ya Zahîr! Ente zahiru alâ kulli meknûn, ve’l alimu bi kulli 
mektum, es eluke en tuzzihira li-min umuri ahseneha bi 
keramike. 

Ya Zahîr! Varlığı aşikâr “zahir” olan, yarattığı eserleri 
ile güneş misali varlığını kabul ettiren ve her gizli olanı 
bilensin… Kereminle bütün gizliliklerde olan iyilikleri 
güzellikleri bana bildir. 

Ya Batın! Ente tedri bivatın’el-umur kema tedri 
zevahireha, ve ente allam’ul-guyub, es eluke en tusliha zahiri 
ve batıni bi kudretike. 
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Ya Batın! Varlığını, sıfat ve tecellileriyle ilâhi zatını  
gizleyen, gaybı bilen sensin… Kudretinle bildiğim ve 
bilmediğim herşeyin en iyisini bana takdir eyle.  

Ya Kahir! Kahharte el-eşyae bi kudretike, ve kullu 
cebbariyn mutekebbir duneke, ve nasiyetun bi yedike, ve 
kullu vakıfun beyne yedeyke, ve hadiun ledeyke. 

Ya Kahir! Kudretinle eşyayı kahrettin ve sana yüz 
çeviren her cebbar ve mütekebbirin pençesi senin 
elindedir, ve sen hepsine vakıfsın ve her aldatan seninle 
aldanmıştır.  

Ya Vahhab! Hebli min ledunke rahmeten ve ilmen ve 
hebli veleden salihen, inneke ente el-vahhab.  

Ya Vahhab! Bana kendi katından rahmeti, ilmi ve 
salih evlad hibe eyle muhakkak ki Vahhab (hibe eden, 
karşılık beklemeden veren) sensin.  

Ya Fettah! İftehli ebvabe rahmetike ve edhılni fiha, ve 
eızni mineşşeytanirraciym, veftah aleyye min fadlike, ve zidni 
min siatike, ve’eğnini en halkıke. 

Ya Fettah! Rahmetinden bana kapılar aç, rahmetine 
koy, beni kovulmuş şeytandan koru, fazlınla hayırlı 
kapılar aç, üzerime nimetlerini artır ve beni mahlukattan 
müstağni eyle.  

Ya Hallâk! Ente halakte’l-eşyae min gayri teabin vela 
nesabin, halakteni halkan seviyyen hasenen cemîlen, ve 
faddalteni alâ kesirin min halkike tafdilen, es eluke en 
tuhsine halkî ve terzukanî min rızkike, ya erhamerrahimiyn. 

Ya Hallâk! Sen bütün kainatı yorulmadan yarattın, 
beni doğru ve güzel halkettin ve bana yarattıklarının 
arasında fazl ettin (beni üstün kıldın)… Ya 
erhamerrahimiyn rızkımı genişlet ve beni güzel 
kullarından eyle.  
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Ya Kadîy! Ente takdî fi’l-halki bi’l hakk kema turîd, fakdî 
lî, bi’l husna ve cennibnî errida, vehtim lî bi hayr fil-ahire ve’l 
ula. 

Ya Kadîy! Mahlukatın arasında hakk ile istediğin gibi 
hükmeden sensin, hesabımı güzel ederek ve beni ridanla 
koruyarak bana hükmeyle, dünya ve ahiret işlerimde 
sonumu hayreyle. 

Ya Adl! Ente a’delu’l-hakimiyn ve erhamurrahimiyn. 
Ya Adl! Sen hükmedenlerin en hakimi, mağfiret 

edenlerin en mağfiretlisi “erhamurrahimiyn”sin. 
Ya Hannan! Ihnun aleyye bir’afetike, ve tafaddel bi 

rıfkıke ve rahmetike, vekbıd anniy kulle cebbariyn aniyd, ve 
şeytanin merid, ve’hrucniy bi-izzetike min kulli dıyk. 

Ya Hannan! Rahmetinle bana merhamet eyle, rıfkını 
ve rahmetini dile, her cebbar ve inatçı insanı benden 
uzaklaştır ve inatçı şeytanıda.. izzetin hakkı için beni 
bütün sıkıntılardan kurtar. 

Ya Mennan! Munna aleyye bi’l afiyeti’ş-şafiye fi’d-dunya 
ve’l ahire.  

Ya Mennan! Dünya ve ahirette bana afiyet ve şifa 
ihsan eyle (mennan isminle tecelli eyle). 

Ya Zelcelali ve’l ikram! Ente cevadun mutecemmilu, 
a’tînî min keremike, ve cealniy şakiran bi ihsanike ve 
minnetike. 

Ya Zelcelali ve’l ikram! Ey Celal büyüklük azamet 
ikram ve iyilik sahibi. Güzellikleri çok çok ihsan eden 
kereminle ihsan eyle; senin ihsanlarına karşı minnet ve 
şükreden kullarından olmayı.  

Ya Kaviyy! Ente ellezi halekta essemavati ve’l arda ve 
men fi hinne min gayr nasebin ve la te’abiyn, fe kavviyniy alâ 
taâtike bi-kuvvetike. 
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Ya Kaviyy! Arzı ve semayı ve onda olanları 
yorulmaksızın yarattın, sana itaat etmek için bana 
gücünle (kuvvetinden) güç (kuvve) ver.  

Ya Şedîd! Işdud ezri, ve eınniy alâ emriy, ve kunlî fî 
kadaain kulle hacetin te’arizu lî. 

Ya Şedîd! Sırtımı dimdik tut, işlerimde bana yardım et, 
bütün işlerimde bana kolaylık sağla.  

Ya Ğalib! Galebte kulle gallağbin bi kudretike, fağlub bi-
izzetike men bağye aleyye. 

Ya Ğalib! Kudretinle bütün güçlülerin hakkından 
geldin.. bana karşı azan kimsenin hakkından da izzetinle 
ğalib gel.  

Ya Barru! İleyke yuhşaru el-halku ecmaiyn yevme el ardi, 
fakdi enni ed’duyune, vezkurni, vehşurniy mea el ebrariy 
veş’şuhedai ves’salihiyne. 

Ya Barru! Kullarına karşı ikramı ve iyiliği bol 
mahlukata karşı çok kayırıcı olan… borçlarımda bana 
yardım et, beni an, beni şehidler, salihler ve iyi insanlarla 
haşreyle. 

Ya Hafiyyu! Te’alemus’sırra ve ehfa, ve kullu hafiy 
indeke celiyyu, ıhfırli ma hafiye anin’nas min suin fi’ilyî, ve la 
teftahnîy yevme’l-kıyameti alâ ruuûsi’l-eşhad. 

Ya Hafiyyu! Sırrın sırrını bilen sensin, her gizli senin 
yanında açıktır, insanlardan gizli olan günahlarımı 
mağfiret et, kıyamet günü günahlarıma karşı kimseyi 
şahid eyleme açığa çıkarma.  

Ya Celîl! Cellet ani’l eşyai azemetuke fea’tiyni min 
celalike, ve lâ tahrrimni fe vaide cemalike. 

Ya Celîl! Her şey’den senin ismin yücedir, yüceliğinle 
bana ihsan eyle, cemalinin fazlından beni mahrum 
eyleme. 
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Ya Munkidu! Inkidniy mine’l el-muhlikat, vekşif anni’z-
zulumati ve ferric annî cemi kurubat. 

Ya Munkidu! Helâk edenlerden beni kurtar, bütün 
karanlıklardan beni çıkar, sıkıntılardan beni kurtar. 

Ya Rafî’! Ente terfau men turîd ani’l havadisi’s-seyyie, 
ferfa’anî fi’l illiyyin, ve’rhamniy bi-rahmetike ya 
erhamerrahimiyn. 

Ya Rafî’! Sen istediğinden dünyanın kötü hadiselerini 
def edersin, beni illiyyin’e yükselt, ya erhamerrahimiyn 
rahmetinle bana merhamet eyle. 

Ya Kabıd! Kullu şey’in fî kabdatike, muhituhu bihi 
kudretuke, fecalnî fî hızrike ve hıfzike, ve la takbizu yedeyye 
an feyzike. 

Ya Kaabıd! Her şey senin kabzındadır kudretin 
(herşeyi) kuşatmıştır. Beni koruman ve gözetimin altına 
al, fazlının bolluğundan beni esirgeme. 

Ya Basitu! Ibsud yedeyye bi’l hayrati, ve enilniy ceziyle el 
hasenati ve e’alâ’dderecati. 

Ya Baasitu! Ellerimi hayırlara aç, hasenatın en 
güzeline beni nail eyle ve derecemi alî eyle. 

Ya Vasiu! Vesı’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen, ica’l 
rızki vasian. 

Ya Vasiu! İlmin ve rahmetin her şeyi kuşatmış, 
rızkımı geniş eyle. 

Ya Şefîk! Ente eşfaku alâ halkıke min abaihim ve 
ummahatihim, ve erafu bi him min hum, ıcalnî şefikan, ve 
kun aleyye şefîkan ve bi refikan bi rahmetike, ya 
erhamerrahiymîyn. 
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Ya Şefîk! Sen mahlukatına onların anne ve 
babasından daha şefkatlisin, onlara karşı daha 
müşfiksin…beni şefkat sahibi eyle, kalbime merhametini 
koy ve bana şefkat eyle, rahmetini bana arkadaş eyle ya 
erhamerrahimiyn. 

Ya Refîk! Irfık bî iza ahta’atu. 
Ya Refîk! Hata ettiğim zaman bana rıfkınla muamele 

eyle. 
Ya Munşîu! En şe’ate kulle şey’in kema arette, ve 

ezharte kulle bediin alâ vifkî mahterte ve ahbebte, ve barik lî 
fi rızkî. 

Ya Munşîu! Her şeyi isteğin gibi inşâ ettin, her şeyi 
istediğin, sevdiğin ve seçtiğin gibi yarattın… verdiğin 
rızkı bana mübarek eyle.  

Ya Bedî’! Ente bediu’s-semavati ve’l arda ve mubdiu 
huma. 

Ya Bedi’! Sen arz ve semavatın eşsiz yaratıcısısın. 
Ya Manî’u! Lâ temneanî min rahmetike ve fadlike. 
Ya Manî’u! Rahmetinden ve fazlından beni mahrum 

etme. 
Ya Tevvab! Ikbel tevbeti, verham gurbeti, ve la tahrimni 

sevabeke. 
Ya  Tevvab! Tevbemi kabul eyle, garipliğime rahmet 

eyle, ecrinden (sevabından) beni mahrum eyleme.  
Ya Karîb! Karribnî min civarike, vehfaz kalbî bîkurbike ve 

kenefike, ve la tub’idni min rahmetike. 
Ya Karîb! Beni kendine yaklaştır, kalbimi koru sana 

yakınlıkla ilhak eyle, rahmetinden uzak eyleme.  
Ya Mucîb! Ecibduaî, ve tekabbelhu. 
Ya Mucîb! Duama icabet et, kabul eyle. 
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Ya Mun’imu! Bede’atenî bin’niamî kable en tahlukanî, fe 
es-eluke bekae niamî bi’l kemalî, ve ziyadeten min fadlike, 
ya zelcelâli ve’l ikram. 

Ya Mun’imu! Beni yaratmadan önce nimetlendirdin, 
nimetin devamını ve tamamını fazlından arttırmanı 
istiyorum ya zelcelâli ve’l ikram.  

Ya Mufaddilu! Levla fadluke le helektu, femnun aleyye 
bi’l temaamî. 

Ya Mufaddilu! Fazlın olmasaydı helak olurdum, 
nimetini üzerimde tamamla. 

Ya Ma’rufu! Entallahu, ma’rufuke la yuchel vela yahfa, fe 
la teslu’bunî ma a’tayteni min’el ma’rufi bi rahmetike. 

Ya Ma’rufu! Sen “O” Allah’sın, ki seni bilen cahilce 
davranmaz… Rahmetinle marifetinden beni mahrum 
eyleme. 

Ya Habîr! Habberte’l-eşyae kable en tahlikaha. 
Ya Habîr! Sen eşyayı yaratmadan önce her şeyden 

haberdardın. 
Ya M’uti! Atinî min fadlike maa yeummenî ve yetummenî. 
Ya M’uti! Fazlından bana ver, beni kuşatsın etrafımı 

sarsın.  
Ya Muîn! E’anî alâ taatike, ve la tekillenî ilâ ahadin 

sivake. 
Ya Muîn! Taatinde bana yardım eyle, beni senden 

başkasına bırakma. 
Ya Settaru! Ustur uyubî, vehfir zunubî, vahfaznî fî 

meşhedî ve muğiybî, ya celîl’l birri. 
Ya Settaru! Ayıplarımı ört, günahlarımı affet, 

bulunduğum ve bulunmadığım yerde beni koru ey 
iyilikte cömert olan “celîl el-birri” rabbim. 
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Ya Şehîd! Uşkiduke allahumme ve cemia halkıke ennî 
eşhedu enneke ent’allahu rabbe kulle şey’in, ve mubdiehu ve 
muiduhu. 

Ya Şehîd! Allahım şehadet ederim ki, Sen bütün 
mahlukatın Rabbisin, yine şehadet ederim ki onları 
yaratan da fani edende Sensin.  

Ya Fatır! Ente fatırıs’semavati ve’l ardı, ırhamnî bi 
rahmetike, ya Keriym. 

Ya Fatır! Semavatı ve arzı fıtratıyla yaratan sensin, 
rahmetinle kereminle bana merhamet eyle.  

Ya Reşîd! Urşudni li sulukî tarikike musil ileyke. 
Ya Reşîd! Sana ulaşan yolla beni irşâd eyle.    
Ya Seyyîd! Ente seyyîdu’s’sadat, ve mevle’l mevali, ve 

ileyke’l masiyr. 
Ya Seyyîd! Sen efendilerin efendisisin, mevlaların 

mevlasısın, dönüş sanadır. 
Ya Sened! Ente imaaduna ve seneduna ve me’lceuna 

fiş-şedaidi, ve yekuff kulli şey’in. 
Ya Sened! Sen bütün sıkıntılarda sığınacağımız, 

desteğimiz ve direğimizsin, her şeye yetersin. 
Ya Muhit! Ahkemte’l-eşyae, ve ehatta bi ha kudreten ve 

ilmen, ıhfadni min kulli suin bi viddike el kâfî. 
Ya Muhit! Eşyaya hükmettin, ilminle ve kudretinle 

kuşattın, beni rahmetlinle bütün kötülüklerden koru. 
Ya Mucir! Ecirni min ikabike, ve emminni min azabike, 

allahumme inni haifun ve inni mustecîrun bike, fe ecirnî 
mine’nnâr bi rahmekite, inneke ente ehlut-takva ve ehlul el-
mağfire. 
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Ya Mucir! Cezandan beni koru, azabından emin eyle, 
Allahım korkarak sana sığınıyorum, ve beni nâr’ından 
(cehennem ateşinden) koru, sen mağfiret ve takva 
ehlisin. 

Ya Zelcelâlî ve’l ikram! Eınniy ve ekrimnî bima ekremte 
bihi evliyaeke ve ehle hassatike, ve eclil kadrî inde kaffeti 
halkıke, ve indema tekumu eşhad. 

Ya Zelcelâlî ve’l ikram! Ya rabbi evliyalarına ve salih 
kullarına ikram ettiğin gibi bana da ikram eyle, insanların 
yanında dünyada ve ahirette kadrimi (değerimi) yüce 
eyle.  

Ya Nime’l el-mevla ve ya ni’mel nasîr! İcalnî bi rahmetike 
min ibadike el-mansuriyne alâ kulli bağin ve tağiyn ve zî ğıllin 
ve aduvvin ve kefâ billahi vekiyla, ve kefa billahi nasiyrâ. 

Ya Nime’l el-mevla ve ya ni’mel nasîr! Her haddini 
aşan azgın düşmana karşı rahmetinle bana nusretini ver. 
Allah yardımcı ve vekil olarak yeter. 

Ve’l hamdu lillahi vahdehu ve sallallahu alâ seyyidina 
muhammedin ve âlihi ve ashabihi ve cundihi ve zurriyatihi ve 
ehli beytihi âmîn. 

Hamd ve sena “O”nun Bir’liğine aittir. Allah’ın salâtı ve 
selamı, hazreti Muhammed Aleyhisselâm’a, âli’ne, ashabına, 
ordusuna, zürriyetine ve ehli beytine olsun. Amin. 
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